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Eloa sokkeliin Lakka- kivirouheilla
Rouhepinta sopii lähes kaikkiin kivipintaisiin sokkeleihin kuten harkko-, kevytbetoni- ja betonipinnoille. Maalatulla
pinnalla rouhepinnoitus ei tahdo pysyä,
joten maali kannattaa poistaa mekaanisesti esim. hiekkapuhaltamalla.
Kivirouhepinta on kestävä ja vaatii
vähän huoltoa. Rouhepinnoituksen teko
vaatii huolellisuutta ja malttia, mutta
onnistuu myös harrastajalta.
1. Hanki varusteet ja puhdista pohja
Perustöihin tarvitset yleensä ainakin lapion, hiomakiven ja pesuharjan tai painepesurin.
Maata on kaivettava auki sokkelin vierestä, jotta rouhepinnan raja jää piiloon.
Sokkelin mahdolliset epätasaisuudet on
korjattava hiomalla tai paikkaamalla. Oikaisut voi tehdä oikaisu- tai kuitulaastilla. Pienemmät, korkeintaan parin millin syvyiset
kolot peittyvät laastin alle. Sokkeli tulee
pestä huolellisesti harjan kanssa. Painepesuri on tässä hyvä apuväline. Pinnasta
poistetaan kaikki lika ja pöly ja muu mahdollinen irtonainen aines.
Varsinaiseen pinnoitustyöhön tarvitset rouhepinnoituslaastia ja kivirouheita. Lakka
Rouhepinnoituslaastia löytyy harmaana,
tumman harmaana ja vaaleana (menekki
3-5 kg/m²). Laasti näkyy valmiissa pinnassa rouheen alta, joten sen sävy vaikuttaa
kokonaissävyyn. Lakka kivirouheita löytyy
valkoisena (Paraisten valkoharmaa kalkkikivi), mustana, harmaana, punaisena sekä
luonnonsorana (menekki 8-10 kg/m²).
Rouheita voi myös sekoittaa keskenään.
Esimerkiksi valkoista ja mustaa sekoittamalla saa tyylikkään pinnan, jonka tummuusastetta voidaan säätää muuttamalla
valkoisen ja mustan rouheen suhdetta.

Laastin sekoitukseen tarvitset sekoitusastian ja porakoneen vispilöineen. Rouheiden pesuun tarvitset n. 2 mm seulan.
Varsinaiseen pinnoitustyöhön tarvitaan
teräksistä hammaslankaa (hammastuksen
syvyys 9mm leveys 6 mm hampaiden väli
6 mm), rappauskauhaa ja vaahtomuovilaattaa. Muovia on hyvä levittää maahan
pinnoitettavan alueen kohdalle, jotta tippuneet rouheet eivät likaannu ja ne voi
käyttää pinnoituksessa; ilman muovia menekki on suuri.
2. Älä pinnoita auringonpaahteessa
Paras sää rouhepinnoituksen tekoon on
pilvinen tai jopa tihkusateinen päivä.
Ihanne lämpötila olisi +10 ja +20 asteen
välillä. Hellepäivinä ja suorassa auringonpaisteessa työtä ei kannattaisi tehdä, eikä
kovalla tuulella.
Lämpö ja tuuli nopeuttavat laastin kuivumista, jolloin rouheen levittämiseen ei jää
paljon aikaa. Yleisin ongelma on se, että
laastia levitetään liian suurelle alalle kerralla ja laasti ehtii kuivia ennen kuin rouhe
levitetään.
Laastin ja ilman lämpötila ei kuitenkaan
myöskään saisi laskea alle 5 asteen, sillä
silloin lujuuden kehitys pysähtyy. Tuore
laasti ei missään nimessä saa jäätyä.
Lämpötilan tulee olla lämpimän puolella
useampi päivä pinnoituksen jälkeen.
3. Kastele sokkeli ja pese rouheet
Sokkelin pinta on kasteltava kevyesti vesisumutuksella ennen työhön ryhtymistä,
sillä näin laasti tarttuu siihen tiukasti ja
sokkeli ei imaise liikaa vettä laastista.
Varsinkin lämpimänä päivänä sokkelia on
hyvä kastella aina työn edetessä.

Kuljetuksen ja varastoinnin aikana rouheeseen tulee yleensä aina kivipölyä. Tämä
kivipöly on hyvä poistaa, jotta rouhe tarttuu
hyvin laastiin. Siksi rouhe on syytä seuloa
2 mm:n seulalla ja mielellään se on pestävä ja kuivatettava. Rouheen koko on 2-5
mm.
4. Levitä pieniä alueita kerrallaan
Rouhepinnoituslaastin sekoittaminen on
tehtävä huolella. Ohjeet löytyvät säkin
kyljestä ja niitä on syytä myös noudattaa.
Liian löysä laasti valuu seinältä ja liian
kuivaan laastiin ei rouhe tartu. Laasti sekoitetaan porakonevispilällä. Tehokkaan
sekoittamisen jälkeen sen annetaan seistä
vartin verran, jonka jälkeen sitä sekoitetaan vielä minuutin verran.
Laastin käyttöaika on noin kaksi tuntia
sekoituksesta.
Laastia ei kannata sekoittaa liian suurta
määrää, vaan ainoastaan sen verran kuin
ehtii levittää ennen sen kovettumista.
Tärkeää on muistaa, että laastin työajalla
tarkoitetaan sitä aikaa, minkä laasti pysyy
työstettävänä sekoitusastiassa. Eli seinään levitettynä laasti on työstettävää huomattavasti lyhyemmän ajan. Laastia kannattaa levittää seinään vain sen verran
kuin ehtii noin 10-15 minuutin kuluessa
levittää rouhetta.
Jos sää on aurinkoinen, työ aloitetaan
varjon puolelta. Viisasta on myös aloittaa
vähemmän näkyvältä seinustalta, sillä taito
kehittyy ja jälki paranee työn edetessä.
Laastia lyödään lastalla sokkeliin parin
metrin matkalle. Se tasoitetaan ensiksi
laastikamman suoralla sivulla ja kammataan sitten auki kamman hammastetulla
sivulla. Lopuksi laasti tasoitetaan vielä
kamman suoralla sivulla. 9x6x6-millinen
laastikampa on tähän työhön sopivan
kokoinen. Näin laastia saadaan sopivan
paksu ha kauttaaltaan tasainen kerros.

Saumakohtiin ja ikkunanpieliin ym. kannattaa laittaa suojamaan maalarinteippiä, joka
voidaan poistaa siististi, kun rouhepinnoitustyö on tehty, mutta laasti vielä tuoretta.
5. Rouhe lyödään napakasti
Kun laasti kerros on tasoitettu, aloitetaan
rouheen lyönti. Tätä ennen kannattaa viimeistään asettaa muovi sokkelin juurelle,
jotta putoileva rouhe saadaan talteen.
Rouhetta koukataan lastaan esim. ämpäristä ja se lyödään riuskalla otteella
laastiin. Heiton tulee olla napakka, jotta
rouhe jää laastiin kiinni. Oikean tyllin oppii
pian. Jos lastalla heittely ei tunnu sujuvan,
yhtä hyvään tulokseen pääsee hanskalla.
Rouhetta ei heitellä koko laastipinnalle,
vaan etenemissuunnan reunasta jätetään
parikymmentä senttiä paljaaksi. Näin vältetään rumien saumakohtien syntyminen.
Seuraava laastiosuus alitetaan paljaaksi
jätetystä pinnasta. Aina kun kivirouhe on
saatu tasaisesti levitettyä, se painetaan
kumipohjaisella lastalla tasaiseksi laastiin.
Jos rouhepintaan jää aukkoja, niitä voi
varovasti paikata. Paljaaseen kohtaan levitetään ohut mutta riittävä kerros laastia,
johon painellaan rouhetta. Laastin kanssa
tulee kuitenkin olla maltillinen, sillä liika
laasti turskahtaa rumasti rouheitten välistä
ja pinnasta tulee epätasainen ja suttuinen.
Jos paikkauskohdasta tulee ympäröivää
aluetta korkeampi, se saattaa erottua.

