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Mendali looduskivide kasutus- ja hooldusjuhend. 
 
 

Enim kasutatavad looduskivid 
 

Olenealt kivitüübist on Eesti rasketes ilmastikutingimustes soovituslik  
kasutada enimkasutatavaid looduskive alljärgnevalt: 
Kvartsiit- nii sise- kui ka välistingimused, ülimalt väikese veeimavusega, 
külmakindel. 
Kiltkivi - nii sise- kui ka välistingimustes,  külmakindel, välitingimustes 
kasutada soovituslikult varikatuste all. 
Phyllit ( Otta Pillarguri, Otta Rust) - nii sise- kui ka välistingimustes,  väikese 
veeimavusega, külmakindel. 
Graniit - nii sise- kui ka välistingimustes,  väikese veeimavusega, külmakindel. 
Marmor - nii sise- kui ka välistingimustes,  külmakindel, välitingimustes 
kasutada soovituslikult varikatuste all. 
Liivakivi - nii sise- kui ka välistingimutses,  külmakindel, välitingimustes 
kasutada soovituslikult varikatuste all. 
Lubjakivi (paekivi) - nii sise- kui ka välistingimutses, külmakindel, 
välitingimustes kasutada soovituslikult varikatuste all. 
 

Paigaldus 
 
Enim kasutatavad looduskivid tuleb paigaldada selleks spetsiaalselt ette nähtud 
paigaldussegudega nagu elastne paigaldussegu Kiviliim MOSAIC või eriti suurt 
koormust taluv Kiviliim STRONG. Heledad looduskivid tuleb paigaldada 
paigaldusseguga Kiviliim MARBLE. Vuugisegudena tuleks kasutada looduskivide 
vuugisegu Kiviliim või Kiviliim FINE vastavalt vajaminevatele värvitoonidele. 
Elastsed vuugid ja -paisupilud tuleks teha MASA vuugimassiga. 
 

Hooldus ja kaitse. 
 

Kvartsiit- looduslikult murtud pealispind- ehitusjärgseks pesuks tuleks 
kasutada happepõhjalist looduskivi pesuainet Steinfix 30 või toonitud vuukide 
korral aluselist pesuainet Steinfix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steinfix 60 
vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steinfix 50. Kui 
pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks lubatud vaid 
Steinfix 100+NANO 
Kiltkivi - looduslikult murtud pealispind- ehitusjärgseks pesuks tuleks 
kasutada happepõhjalist looduskivi pesuainet Steinfix 30 või toonitud vuukide 
korral aluselist pesuainet Steinfix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steinfix 60 
vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steinfix 50. Kui 
pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks lubatud vaid 
Steinfix 100+NANO 
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Phyllit ( Otta Pillarguri, Otta Rust) looduslikult murtud pealispind- 
ehitusjärgseks pesuks tuleks kasutada looduskivi pesuainet Steinfix 40. 
Hoolduspesuks aga vaid Steinfix 60 vesilahust. Kaitseainena on soovitatav 
kasutada aga Steinfix 50 vaid murtud pindadele . Kui pealispind on kas 
poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks lubatud vaid Steinfix 100+NANO 
Graniit looduslikult murtud pealispind- ehitusjärgseks pesuks tuleks kasutada 
happepõhjalist looduskivi pesuainet Steinfix 30 või toonitud vuukide korral 
aluselist pesuainet Steinfix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steinfix 60 vesilahust. 
Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steinfix 50. Kui pealispind on kas 
poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks lubatud vaid Steinfix 100+NANO 
 
Marmor looduslikult murtud pealispind- ehitusjärgseks pesuks tuleks kasutada 
looduskivi pesuainet Steinfix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steinfix 60 
vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steinfix 50 vaid murtud 
pindadele . Kui pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks 
lubatud vaid Steinfix 100+NANO 
Liivakivi - looduslikult murtud pealispind- ehitusjärgseks pesuks tuleks 
kasutada looduskivi pesuainet Steinfix 40. Hoolduspesuks aga vaid Steinfix 60 
vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steinfix 50 vaid murtud 
pindadele . Kui pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on kaitseaineks 
lubatud vaid Steinfix 100+NANO 
Lubjakivi (paekivi) - looduslikult murtud pealispind- ehitusjärgseks pesuks 
tuleks kasutada looduskivi pesuainet Steinfix 40. Hoolduspesuks aga vaid 
Steinfix 60 vesilahust. Kaitseainena on soovitatav kasutada aga Steinfix 50 
vaid murtud pindadele . Kui pealispind on kas poleeritud või lihvitud, siis on 
kaitseaineks lubatud vaid Steinfix 100+NANO 
 
Aktiivpesu, looduskivi pesuainega Steinfix 40, võiks korrata üks kord aastas ja 
hoolduspesu vastavalt vajadusele. Hoolduspesu, mis on teostatud Steinfix 60 
vesilahusega taastab kivi värskuse ja hoiab kivipinna puhta kuid hingava. 
Kivikaitsed, mis on teostatud Steinfix sarja toodetega hoiavad kivid 
hingavatena ega moodusta kivi pinnale veeauru tõkestavat kilet. 
 

Hoiatus: looduskividel aktiivpesu ja – kaitse tegemata jätmisel ummistuvad 

kivipoorid mustuse muu rasvaseguga ning kivi kaotab oma loomuliku ilu. 
Looduskivide pesuks tavapesuainete kasutatamisega muudetakse kivid 
tuhmiks ja kivid kaotavad oma loomuliku erksuse ja sära.  

Kuna looduskivi oma kasutusealt on praktiliselt eluaegne,  siis 
tuleks ka nende hooldusesse suhtuda kui investeeringusse  
mis on igavene. 
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