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• luonnollisen näköinen
• sopii mataliin muureihin ja rajauksiin
• helppo ja nopea asentaa
• sopii suoriin ja loivasti kaareviin muotoihin
• profiloitu etupinta tuo ilmettä muuriin

Rustikko-muuri muistuttaa liuskekivimuuria, mutta se on valmis-
tettu betonista. Muurikivien kaikki kappaleet ovat saman kokoisia 
400x180x77 mm, mutta julkisivupinnaltaan eri näköisiä. Valmis 
muuri on ilmeikäs ja se on helppo latoa. Rustikko-muuri sopii par-
haiten mataliin muureihin ja reunuksiin. Kaarenlatominen onnistuu 
hyvin 3 metrin ja sitä suuremmalla säteellä. Pienemmät säteet on-
nistuu kiviä leikkaamalla tai latomalla kivet hieman isommalla sau-
malla. Muurikiviä on kahta väriä: mustaharmaa ja hehku. 

Muuriin ei tarvita erillisiä kulma- tai kansikiviä vaan muuri rakentuu 
yhdellä kivikoolla. Kivien leikkaaminen onnistuu giljotiinileikkurilla 
tai kulmahiomakoneella, jossa on timanttiterä.  

Muurikivikerrokset voidaan kiinnittää kiviliimalla.  

Rustikko

Standardi SFS-EN 15435

Luonnollinen Rustikko-muuri sopii suoriin ja loivasti kaartuviin muureihin kiviä leikkamatta. 
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Rustikko-muuri, väri hehku.

Rustikko-muuri on luonnollisen näköinen 
betonimuurikivi taloyhtiö-, koti- ja mökkipihoille. 
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Rustikko-muuri mustaharmaa

Rustikko

400

77
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RUSTIKKO

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

0661 Rustikko 400x180x77 Tre 11,5 32 88 2,75 1030

Profiloitu 108 - mustaharmaa 168 - hehku

Rustikko-muurin kaikki kivet ovat saman kokoisia. Kiven julkisivun piilosaumat häivyttävät selkeät kivirivit.
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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

RUSTIKKO–MUURI max. h=500 
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1. Rustikko-muurikivi
2. Asennusalusta: maakostea 

betonimassa min. 100 mm
3. Suodatinkangas
4. Taustatäyttö: murske 0-32 mm tai 

sepeli 5-32 mm

5.
6.

Mahdollisesti tarvittava salaojitus 
Rakennekerrokset pohjasuunnitelman 
mukaan

7. Täyttömaa tai multa
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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. 




