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Mendali OÜ’s on Eesti suurim looduskivide 
valik, sest �endali koostööpartneriteks on 
Euroopa suurimad looduskivide vahelaod.
�endali OÜ kasutab juba 1998. aastast 
�orra looduskivide kaitse- ja hooldussarja 
Steinfix tooteid. 
Paigalduseks kasutatakse spetsiaalset loo-
duskividele mõeldud tootesarja Kiviliim 
(�orra originaalnimi Skiferlim), mis sisaldab 
erinevaid  looduskivide paigaldus-, vuugi-, 
veetõkke- jne kuivsegusid. 
 
Paigaldus
Enim kasutatavad looduskivid tuleb enne 
paigaldust kindlasti pesta ja alles siis pai-
galdada selleks spetsiaalselt ette nähtud 
paigaldussegudega nagu elastne paigaldus-
segu 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 MA-
SA vuugimassiga. Vee- ja niiskuslukud tuleb 
teostada Kiviliim FlexMembran tootega. 
�isainfo www.looduskivipaigaldus.ee

Hooldus
Ehitusjärgne pesu, vastavalt kivi tüübile, on 
soovitatav teha spetsiaalse happepõhise 
looduskivi pesuainega Steinfix 30 või 
siis süvapesu aluselise pesuvahendiga 
Steinfix 40. Hoolduspesu aga Steinfix 60 
vesilahusega, mis üheaegselt puhastab 
ja taastab kivikaitse säilitades selle hinga-
vuse. Kaitseks tuleb kasutada Steinfix 50 
või Steinfix 100+NANO kivikaitset vastavalt 
kivi tüübile.  
�ktiivpesu looduskivi pesuainega Steinfix 40 
võiks korrata üks kord aastas ja hoolduspesu 
Steinfix 60 vesilahusega vastavalt vajadusele. 
Hoolduspesu, mis on teostatud Steinfix 60 
vesilahusega, taastab kivi värskuse ja hoiab 
kivipinna puhta ja 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 mustusega ning kivi kaotab oma loomuliku ilu. �oodus-
kivide pesu tavapesuainetega muudab kivid tuhmiks ja nad kaotavad oma loomuliku erksuse ja sära. Kuna looduskivi oma kasutusealt on 
praktiliselt eluaegne, siis tuleks ka nende hooldusesse suhtuda kui investeeringusse.

Pesemata Pestud Kaitstud

välja antud september 2022 looduskivid
kehtib kuni september 2023 kivid 
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Looduskivist laud kiviterrassil

Katuseterrass, looduskivi paigaldus kruusal
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Looduskivi paigaldus

Looduskivi paigaldus soojustusele

Muruvuuk

Looduskivi kaitsmine

Vuukimata looduskivi – vuugitakse hiljem

Tume vuuk

Looduskivi paigaldus Lammi plokile

Looduskivist fassaad kruvikinnitusega

Looduskivi, hele vuuk

Vabakujuline looduskivi trepil ja parkimisalal
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