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• moderni ja suoralinjainen
• profiloitu etupinta tuo ilmettä muuriin
• sopii mataliin muureihin ja rajauksiin
• helppo ja nopea asentaa
• parhaimmillaan suorissa ja suorakulmaisissa muodoissaihin

Suoralinjainen Antikko-muuri soveltuu matalien muurien, istutus-
altaiden ja reunuksien rakentamiseen. Moderni muurikivi on nopea 
asentaa. Kiven profiloitu pinta tuo hauskasti esiin valon ja varjon 
leikin. Selkeälinjainen Antikko sopii erityisen hyvin moderniin ym-
päristöön. Pehmeämpi ja rosoisempi ilme saadaan valitsemalla 
muurikiven antiikkipatinoitu versio. Antiikkiväreissä kiven pinta on 
mekaanisesti vanhennettu.  Kiven tausta on sileä.

Muuriin ei tarvita erillisiä kulma- tai kansikiviä vaan muuri rakentuu 
yhdellä kivikoolla. Osa kivilavan kivistä on valmiiksi puolitettu, jotta 
muuriin saadaan helposti tehtyä ladonta puolenkiven limityksellä.  

Muurikivikerrokset voidaan kiinnittää kiviliimalla. Kaikki yli kolme 
kerrosta korkeammat Antikki-muurit suositellaan liimaamaan. 

Antikko

Standardi SFS-EN 15435

Antikko-muurin profiloitu pinta tuo esiin valon ja arjon leikin. 
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Antikko-muurin antiikkipinta on mekaanisesti vanhennettu. Muurikiven reunat ja pinta on käsitelty hakkaamalla.

Näppärä Antikko-muuri on helppo ja nopea asentaa. 
Rakennat siitä  helposti matalat muuri ja 

istutusalueen reunukset. 
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Antikko-muuri

Antikko
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165330

profiloitu antiikki
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ANTIKKO

Koodi nimi koko mm tehdas kg/kpl kpl/m2 kpl/lava m2/lava n. kg/lava

0660 Antikko 330x165x165
165x165x165 Tre 20

10 18,35 56
8 3,27 1220

Profiloitu 101 - harmaa 107 - musta 108 - mustaharmaa 112 - punamusta

- tilausväri Antiikki 472 - musta 473 - harmaa

Antikko-muuri sopii matalien istutusaltaiden tekemiseen.
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Mittaa muurin paikka ja korko. Asenna ensimmäinen kivirivi tarkasti 
vaakatasoon. Käytä asennuksessa apuna linjalankoja. Seuraa erityisesti 
muurin takapinnan suoruutta, tällöin myös muurin etupinta asettuu au-
tomaattisesti oikein. Asenna kivet tiivisti toisiaan vasten.

Aloita seuraavan rivin latominen puolen kiven limityksellä. Lado yksi ker-
ros kerrallaan ja tarkista jokaista kerrosta tehdessä yläpinnan suoruus.

Muurikiviä voi leikata kulmahiomakoneella, jossa on timanttiterä. Muista 
käyttää suojavarusteita.

Antikon ladonta ja asennus

Muurikivien asennus aloitetaan hyvin tiivistetyn ja tasatun asennushiekan tai maakostean betonimassan päältä. 
Jos muuriin tulee kulma, niin ladonta kannattaa aloittaa kulmasta, jolloin luonteva limitys syntyy kuin itsestään. 
Muurikivissä on julkisivupinnaltaan 7 erilaista kiveä. Muurin julkisivuun voi tuoda vaihtelua kääntämällä kiviä 
myös ylösalaisin.

Asenna ensimmäinen kivikerros tarkasti paikalleen linjalankaa apuna käyttäen. Lado kivet 2-3 mm saumalla. 
Seuraa yläpinnan suoruutta vesivaa’alla. Kiinnitä kivikerrokset kiviliimalla. Seuraa jatkuvasti kivien saumaa (2-3 
mm) ja pinnan suoruutta.

Asenna Rustikko-muurin taustalle suodatinkangas tai patolevy estämään maa-aineksen tai mullan valuminen 
muurin raoista. Täytä muurin takaosa routimattomalla ja vettä läpäisevästä aineksesta, kuten esim. murske 0-32 
mm tai sepeli jonka raekoko on 5 - 32 mm. Mikäli kyseessä on esimerkiksi hyvin ahdas istutusallas ja multatilaa 
on muutenkin vähän, voidaan muurin taustatäyttö korvata eristelevyllä.

Muuta huomioitavaa
Muuriin saa lisää tukevuutta, jos muurin muoto on polveilevan kulmikas yhtenäisen suoran linjan sijaan. Rus-
tikolla ei tule tehdä seitsemää kivikerrosta (7x77mm) korkeampia muureja ilman erikoisrakenteita.

Rustikon ladonta ja asennus
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Kiviliiman käyttö

Kivien liikkumista voidaan välttää kiinnittämällä muurikivet kiviliimalla 
esim. illbruck PU700. 

Harjaa kiven pinnasta pois pöly ja epäpuhtaudet. Kostuta kuiva kiven pin-
ta kevyesti vedellä. Pursota kiviliimaa esim. kahden raidan leveydeltä ki-
ven pintaan. Ladon seuraava kivikerros liiman päälle. Kiviliiman menekki 
on n. 50 m/purkki kahdella liimaraidalla. 




