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PASIDARYK PATS LAUKO BARĄ 

Medžiagos
Megastone 150 apvalus x 35
Megatäck x 5
Cementą rišanti medžiaga PL800 x 1
800 kg pagrindo medžiagos x 1
800 kg akmens dulkių x 1
Geotextile audinio dangos (1.2 x 25.0 m) x 1

Įrankiai
Akmens pjovimo staklės
Rankinis presas ar plokštinis presas
Bėgelis ar lenta
Gulsčiukas

Instrukcijos
1) Pradedant savo statinį, pirmiausiai nupjaukite 
Megastone tvirtinančių plokščių briaunas. Šios bri-
aunos yra nugarinėje plokščių pusėje ir jos gali būti 
nupjaunami su akmens pjovimo staklėmis.

2) Pasižymėkite vietą, kur stovės baras ir iškaskite 
250 mm gyliu. Ilgį pritaikykite prie plokščių 
išmatavimų (mūsų atveju 7 x 385 mm). Norint 
statiniui suteikti daugiau stabilumo, galima iškasti 
didesnį plotą, 200 mm į kiekvieną pusę. 

3) Iškasto ploto dugną ir kraštus išdenkite audinio 
danga. Papilkite pagrindo medžiagą 100 mm storiu. 
Gerai supresuokite naudodamiesi rankiniu presu. 
Išpilkite akmens dulkes 30 mm storumo sluoksniu. 
Taip pat pasinaudokite rankiniu presu. Išgaukite 
išbaigtumą, nubraukite medžiagos perteklių naudo-
damiesi bėgeliu ar lenta.

4) Padėkite pirmas 6 Megastone tvirtinančias 

plokštes. Norint suteikti barui stabilumo, maždaug 
50 mm plokštės turi būti žemėje. Tai labai svarbu 
pirmajam sluoksniui. Panaudokite gulsčiuką hori-
zontalumui ir lygumui patikrinti. 

5) Pradėkite antro sluoksnio dėjimą pusine plokšte. 
Plokštei pjauti labai tinka akmens pjovimo staklės.

Atminkite, kad pusines plokštes reikia naudoti kas 
antrą eilę. Trečiasis sluoksnis prasideda pilna plokšte, 
ketvirtas sluoksnis - pusine plokšte ir t.t. Padėkite 7 
sluoksnius. Priklijuokite kiekvieną plokštę prie kitos 
naudodami cementą rišančią medžiagą PL800, taip 
baras bus stabilesnis.

6) Padėjus 7 sluoksnį, laikas dėti Megatäck. Jis turi 
būti nuožulnus su 45 laipsnių kampu (jūs galite 
nupjauti kampą naudodamiesi akmens pjovimo 
staklėmis).  Naudokite cementą rišančią medžiagą 
PL800 ir tvirtai priklijuokite Megatäck.
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Benders “Pasidaryk pats” straipsniai yra tik pavyzdžiai tų projektų, kuriuos jūs galite 
įvykdyti naudojant Benders produktus. Visos detalės yra nurodomos kaip gairės, kurias 
jūs savo nuožiūra galite naudoti arba nenaudoti. Benders negali prisiimti atsakomybės 
už saugą statybos vietoje ir galutinį baigtą produktą. 


