
TRADICIONĀLĀS 

DEKORATĪVO APMETUMU TEHNIKAS 

UN RECEPTŪRA

Construction Trainers Training – CT Train



“INTONACHINO”

• Tradicionālā recepte sastāv no kaļķu, smilšu 

maisījuma un dabiskajiem pigmentiem (minerālu 

izcelsmes), kas ir izturīgi pret kaustiskās kaļķa 

iedarbību.

• Sākot no deviņpadsmitā gadsimta dzelzs oksīdu un 

metālu mākslīgie sāļi tika izmantoti; jo tie labāk 

pretojās balināšanai, bet bieži vien tika iegūtas krāsas, 

kas ir pārāk neparedzamas

• Pigmenta daudzums maisījumā nedrīkst pārsniegt 

10% no kopējā kaļķa daudzuma



● Krāsas “intonachino” variantā tiek uzklātas uz sausas, 

izžāvētas otrās kārtas (arriccio). Viena līdz divas kārtas 

tiek izmantotas, lai panāktu 2-4mm kopējo apmetuma 

biezumu. Kad tas sāk izžūt, jūs varat izlīdzināt to ar 

koka vai ar špakteļlāpstiņu.

● Šī apdares veida ir priekšrocība ir labas izturības 

nodrošināšana  kā dabiskai marmora virsmai un ar 

augstām priekšrocībām visā celtniecības vēsturē. 

● Krāsojumu var iegūt arī, izmantojot tikai krāsainas 

smiltis vai ķieģeļu putekļus. 

● !!! Apmetums tiek izmantots plānā kārtiņā uz iepriekš sagatavotas sienas. Šo 
jauno slapjo slāni sauc intonaco… “intonachino” 



GLUDAIS KAĻĶA SEGUMS  /SMOOTH LIME

● Tas ir izgatavots, uzklājot ļoti plānas kārtas, 

pakāpeniski samazinot komponentu   daudzumu un 

izmēru, kamēr jums paliek maisījuma sastāvā tikai 

kaļķi. 

● Ir iespējams uzklāt  krāsojumu apmetuma maksimāli 

vienveidīgākas  virsmas iegūšanai  

● Apmetuma pēdējā slāni jūs izmantojat tikai kaļķi, bez 

smiltīm, bet apmetums tiek uzklāts ar otu un izlīdzināts 

ar špakteļlāpstiņu. Ja pēdējā kārta ir pārāk sausa, ir 

svarīgi to samitrināt mazliet pirms strādā ar kaļķi.





● Ja jūs sajauksiet ziepjūdeni (Marseļas ziepes) gala 

/nobeiguma/ slānim,  tad rezultāts būs spilgts un 

spīdīgs.  

● Virsū gatavam apmetumam jūs variet uzklāt vasku (1 

daļa) un ziepes (2 daļas), kas izšķīdināts siltā ūdenī, 

lai palielinātu tā spīdumu un aizsardzību.



“GRAFFITO” un “SGRAFFITO” apmetumi 



“GRAFFITO” vai “SGRAFFITO” apmetums 

 Tas ir dekoratīvs apmetums, ko izmanto, lai izveidotu 

dabisku vai īpašu ģeometrisko zīmējumu, divās vai 

vairākās krāsās 

 Kopš 14.gs. tas ir bieži ticis izmantots ārējās fasādēs, 

lai imitēt akmens sienas efektu 

 Florencē, Romā un citās Itālijas pilsētās, ir daudzi 

piemēri "sgraffito“ stila  fasādēm, kas attiecas uz laiku, 

sākot no 1400. līdz pat 19. gadsimta sākumam.











Tehnikas 

1. Jūs varat uzklāt galīgo kārtu virsū uz otro ģipša slāni 

("arriccio"), kas izgatavots no kaļķa un smiltīm

2. Pēdējā apmetums slānis ir izgatavots ar 1 daļa kaļķu 

un 2 daļām smalkas smilts ar pievienotu krāsu, 

parasti melnu vai brūnu, ko iegūst, izmantojot 

dedzināto mālu vai dabīgas izcelsmes oksīdus, kas  ir  

saderīgi ar kaļķi. Senos laikos tika izmantoti 

sadedzināti salmi vai ogles. 

3. Ja šis slānis no ģipša ir gandrīz sauss, jūs variet 

uzklāt divas vai trīs kārtās kaļķi, kas  izšķīdināts ūdenī 

(1:10 ca) ar suku, lai iegūtu baltu virsmu



















4. Uz šīs virsmas jūs variet izveidot /ieskicēt/ zīmējumu: 

Vienkāršākais veids ir atdarināt akmeni. Zīmējot līnijas ar tievu 

otu, kas samērcēta krāsas pulverī, berzējot to pret sienu; 

Sarežģītāks veids ir reproducēt zīmējumu uz kartona vai 

glancēta papīra un perforēt to pa dizaina kontūru līnijām; tad 

jums  spec. maisā ar krāsaino pulveri uz perforēta papīra 

jāprojicē  zīmējumu uz sienas vai izvēlētās virsmas











5.Jūs pēc tam iegravējiet  

iekonturēto /punktēto/ 

zīmējumu ar piemērotiem 

darba rīkiem

6. “Izskrāpējiet”  balto 

virsmas slāni vietās, kur 

vēlaties redzēt tumšāku 

krāsu. Parasti ir divi slāņi 

krāsas, bet dažreiz  ir 

iespējams atrast arī trīs 

krāsas









“SGRAFITTO” TEHNIKAS 

DARBU PIEMĒRI 

FLORENCĒ 
EXAMPLES OF SGRAFFITO IN FLORENCE




















