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Installation Instructions - Step by Step Guide 
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Kαθαρίζουμε το υπόστρωμα
από σκόνη και βρωμιά για τη
δημιουργία καλής πρόσφυσης.
Ορίζουμε τη γραμμή που θα
τοποθετηθεί η πρώτη σειρά με
πέτρες.         

Στις περιπτώσεις που η πέτρα
τοποθετηθεί σε επιφάνειες με
απορροφητικό υπόστρωμα όπως
γυψοσανίδα ή ξύλο θα πρέπει
προηγουμένως να εφαρμοστεί
αστάρι προκειμένου να μειωθεί η
απορροφητικότητα..

Προσθέστε κόλλα, λαμβάνοτας
υπόψη την ποσότητα του νερού
για καλή πρόσφυση και σωστή
εφαρμογή.

Εφαρμόστε αρκετό κονίαμα
στην επιφάνεια εγκατάστασης
ώστε να μην στεγνώσει όταν
τοποθετήσετε την πέτρα.

Βγάλτε τις πέτρες από τη
συσκευσία τους και δημιουργήστε
συνδυασμούς το ελάχιστο 2τμ
αναμειγνύοντας διαφορετικά
σχέδια, χρώματα, πάχη και υφές..

Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
γωνίες τότε ξεκινάτε με την
τοποθέτηση αυτών και συνεχίζετε
με τις επίπεδες πέτρες.
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Εάν στην πορεία της
τοποθέτησης δημιουργούνται
κενά, γεμίστε τα με πέτρες,
κόβοντάς τες στο μέγεθος που
χρειάζεται.
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Εάν στην πορεία της
τοποθέτησης δημιουργούνται
κενά, γεμίστε τα με πέτρες,
κόβοντάς τες στο μέγεθος που
χρειάζεται.

Εφαρμόζουμε την πέτρα
πιέζοντας δυνατά για να
επιτύχουμε καλή πρόσφυση και
αποτελεσματική επικόλληση.
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Για την εγκατάσταση της πέτρας
χρησιμοποιούμε μια ματσόλα (ή
ένα ελαστικό σφυρί) για να μη
φθείρουμε την πέτρα.
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Χρησιμοποιώντας σπάτουλα ή
παρόμοιο εργαλείο, καθαρίζουμε
περιμετρικά την πέτρα από τυχόν
περίσσειο τσιμέντο. Δεδομένου ότι
η πίσω επιφάνεια της πέτρας είναι
ξηρή, βρέξτε την με νερό για να
μην απορροφήσει το νερό από
το κονίαμα. 



Εφαρμογή Πέτρας χωρίς Αρμούς

Γεμίζουμε περιμετρικά το αυλάκωμα γύρω
από την πέτρα χρησιμοποιώντας τη
σπάτουλα. Αφαιρούμε τυχόν περίσσεια
κονιάματος χρησιμοποιώντας ένα πανί.
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Εφαρμογή Πέτρας με Αρμούς

13

Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει
μια στήριξη για τη σταθεροποίηση
των πετρών, μικροί αποστάτες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
όπου χρειάζεται.
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Για την αρμολόγηση
χρησιμοποιούμε την ειδική
σακούλα (κορνέ) ή το ειδικό
πιστόλι αρμολόγησης. Και στις δύο
περιπτώσεις κόβουμε την άκρη
τόσο ώστε να επιτύχουμε το πάχος
του αρμού που επιθυμούμε.

15

Απλώνουμε το κονίαμα με τη
σπάτουλα ή το ειδικό εργαλείο.

16

Εάν η επιφάνεια της πέτρας λερωθεί με 
κονίαμα το αφαιρούμε προτού σκληρύνει
(δηλαδή ½ με 1 ώρα μετά την τοποθέτηση) 
με μια μαλακή συρμάτινη βούρτσα
ή μια σκληρή πλαστική. Σε καμία  περίπτωση 
δεν χρησιμοποιούμε μεταλλική.
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Η τοποθέτηση των τεμαχίων πρέπει
να  γίνεται σταυρωτά και η
δημιουργία κάθετου αρμού ανάμεσα
σε παράλληλες σειρές θα πρέπει
να αποφεύγεται.
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Σε περίπτωση που κατά την τοποθέτηση
η επιφάνεια της πέτρας λερωθεί
με κόλλα ή αρμό καθαρίστε την με
μαλακή συρμάτινη βούρτσα λίγο πριν
σκληρύνει το υλικό.
Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε
την κόλλα ή τον αρμό όταν είναι ακόμα
νωπός και μην χρησιμοποιήσετε
μεταλλικά αντικείμενα.
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Καθαρίζουμε τις πέτρες με
στεγνή βούρτσα βαφής.

Ειδικές προφυλάξεις

   Παρακαλώ αποφύγετε
• θερμοκρασίες άνω των 180 °C.
    μπορεί να συμβεί μετατροπή χρώματος,
    π.χ.
       - το μαύρο σταδιακά μετατρέπεται σε κόκκινο
       - Το κίτρινο χρώμα αλλάζει προς το κόκκινο

• παρατεταμένη επαφή με νερό
  μπορεί να εμφανιστεί αποχρωματισμός 



Mathios Tools
Απαιτούμενα Εργαλεία για την Εγκατάσταση

Σφυρί Μυστρί Αρμών Τετράγωνο μυστρί
για άπλωμα κόλλας 

Πένσα Πιστόλι εφαρμογής για
εγκατάσταση κονιάματος
αρμών

Μυστρί με εγκοπή Μεγάλα ματογυαλιά 

Μάσκα Βούρτσα σύρματος / 
Βούρτσα χρωμάτων

Αλφάδι Στρογγυλό μυστρί για
εξάπλωση κονιάματος 

Καρότσι / Σκαπάνη
(προετοιμασία κονιάματος)

Κυκλικό πριόνι κοπής με
Διαμαντένιο δίσκο /
 γωνιακό μύλο


