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ULKOBAARI
Kesän puutarhajuhliin
Menekki
35 kpl Megastone 150 pyöreä
5 kpl Megatäck
1 kpl betoniliima PL800
1 kpl kantavan kerroksen kalliomurske 800 kg säkki
1 kpl kivituhka 800 kg säkki
1 kpl maanrakennuskankaita kuitukangas 1,2 m x 25,0 m
Työkalut
Kivileikkuri
Käsijuntta tai tärytin
Kisko tai lauta
Vatupassi
Toimi seuraavasti
Vaihe 1) Aloita rakennushankkeesi sahaamalla kaikkien Megastone muurikivien kannat. Kannat on
sijoitettu muurikiven kääntöpuolelle ja ne sahataan
ehdotetusti kivileikkurilla.
Vaihe 2) Merkitse, mihin baari tulee ja kaiva maata
pois n. 250 mm. Sovita pituus kiven mitan mukaan,
esimerkissä 7 kertaa 385 mm. Pidennä aluskerrosta
200 mm joka sivulta, jotta saat vakaan perustuksen.
Kaiva leveyssuuntaan 400 mm.
Vaihe 3) Aseta suodatinkangas maahan kaivetun
kuopan pohjalle ja taivuta osa kankaasta ylös reunalle. Täytä n. 100 mm paksulla kantavan kerroksen kalliomurskeella, jonka tiivistät hyvin vaikka
käsijuntalla. Jatka levittämällä kerros kivituhkaa, n.
30 mm, jonka myös tiivistät hyvin käsijuntalla. Jotta
saat tasaisen lopputuloksen, sinun tulee käyttää kiskoa tai lautaa ylimääräisen kivituhkan poistamiseksi
ja pinnan tasoittamiseksi.
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Vaihe 4) Lado ensimmäiseen kerrokseen 6 kpl
Megastone-muurikiviä, joiden on oltava n. 50 mm
maan alla, jotta ulkobaari on jykevästi paikoillaan.
Ensimmäisestä kerroksesta on tärkeää tehdä tasainen. Varmista vatupassilla, että muurikivet ovat
vaakasuorassa.
Vaihe 5) Jatka sen jälkeen latomalla toinen kerros
ja aloita puolikivellä. Muurikivi Megastone saadaan
leikattua näyttäviksi puolikiviksi kivileikkurilla.
Muista vaihdella koko- ja puolikiviä aloituskivenä.
Kolmas kerros alkaa kokokivellä, kun taas neljäs kerros alkaa puolikivellä jne. Voit latoa jopa 7 kerrosta.
Joka kerros liimataan yhteen betoniliimalla PL800,
jotta ulkobaarista saadaan vakaa.
Vaihe 6) Seitsemännen kerroksen jälkeen on aika
latoa Megatäck-kiveä, joka täytyy viistota eli leikata
kulmiin kivileikkurilla. Liimaa Megatäck kunnolla
betoniliimalla PL800.
Onnea matkaan!
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