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Làm thế nào để cài đặt một Đá nội thất tường
Một bức tường đá trong nhà của bạn sẽ trông tuyệt vời và bạn có thể làm điều đó cho mình với những lời
khuyên hữu ích và những lời khuyên hữu ích. đá xuyên sáng Lời khuyên này cũng làm việc cho veneer đá, đá
giả, và veneer gạch.
chuẩn bị Backer:
Trên bức tường bê tông hoặc tường gạch không sơn đá có thể bị mắc kẹt trực tiếp đến các bề mặt mà không
cần bất kỳ lớp bổ sung cần thiết.
Trên gỗ hoặc tường thạch cao thêm một lớp giấy tar bắt đầu ở phía dưới và làm việc trở lên trong laping giấy
bằng 4 ". Bài viết có thể được gắn với một stapler vì một lớp mở rộng thanh ốp kim loại là các lớp tiếp theo
cần thiết. Điều này cần được cài đặt từ dưới lên làm việc và trên đùi của một vài inch. Sử dụng móng tay
hoặc vít mà sẽ đi vào các đinh tán bởi một inch và một nửa. một mẹo ở đây sẽ có thêm một máy giặt để bạn
đinh hoặc vít để giúp giữ trên lath . Vặn chặt ốp góc trên mỗi stud và không nhiều hơn 8 "ngoài. Mang bao
tay để làm việc với các thanh ốp nó sẽ nhai tay của bạn lên khi bạn làm việc với nó.
Chuẩn bị bề mặt:
Che ốp góc với ½ "áo của vữa hoặc cào áo và để khô trong khoảng một giờ. Khi áp dụng các lớp đầu sử dụng
một bàn chải nhiên để tạo thành rãnh trong vữa vì vậy bạn lớp tiếp theo có một cái gì đó để lấy vào. Vữa nên
là một loại phần "N" xi măng và 2 phần thợ cát. Trộn với nước đủ để tạo thành một sự nhất quán putty công
thức này cũng có thể được sử dụng để thiết lập các loại đá và vữa khớp.
Áp dụng đá:
Hầu hết veneer đá được tạo hình dáng hoặc cắt khi cần thiết. Cắt hoặc định hình có thể được thực hiện bằng
cách sử dụng một chiếc cưa tròn với một lưỡi nề, một cưa ẩm ướt, hoặc máy xay với cắt bánh nề hoặc cạnh
kim cương. Một búa và đục sẽ cắt đá, chạm cái đục vào đá cho đến khi nó chia tách.
Bơ đá bằng cách thêm khoảng ½ "đến ¾" của vữa trên mặt sau của mỗi hòn đá trước khi gắn bó họ vào
tường. Bắt đầu ở phía dưới và vững chắc đẩy đá vào tường gây vữa để bóp ra trên các cạnh của đá. Nếu đá
đang chuyển hướng khi bạn buông bỏ chúng vữa của bạn có thể quá mỏng và bạn sẽ cần phải thêm một số
xi măng và cát cho đến khi nó là dính. Tôi đã tìm thấy rằng việc thêm một số vôi vữa để trộn sẽ làm cho
những viên đá dính tốt hơn.
Khi bạn làm việc lên tường, bạn có thể sử dụng một số miếng đệm bằng gỗ hoặc nhựa để giúp giữ đá cho
đến khi vữa khô.
Hãy cẩn thận không để quá lộn xộn với vữa và làm cho nó qua tất cả các chương trình phụ của đá. Bạn cần
phải giữ chúng càng sạch càng tốt để hoàn thành tốt nhất.
Bắt khớp của bạn phải:
Sau khoảng một giờ, khi vữa đã khô một chút, đẩy vữa vào các khớp này có thể được thực hiện với một công
cụ nối hoặc một thanh tròn. Tôi đã tìm thấy và muỗng cũ hoặc thậm chí một con dao nhà bếp làm việc tốt
cho việc này.
Sau khi ở trên đã được hoàn thành, bàn chải bất kỳ vữa thừa trên khuôn mặt của đá, và làm sạch khớp với
bàn chải sắt và một cây chổi đánh trứng.
Grouting:
Bây giờ là thời gian để vữa các khớp và cho điều này, bạn sẽ cần một chiếc túi vữa. Trộn vữa cho đến khi nó
là một chút chảy nước mũi và điền vào các túi một nửa cuộn túi và bóp tay kia buộc cối vào khớp. Các lỗ
trong túi không nên được nhiều hơn ¾ ".
Nếu bạn không vữa trong cùng một ngày chắc chắn rằng bạn rời khỏi đá của bạn sạch sẽ và bàn chải sắt bất
kỳ vữa tắt của khuôn mặt của những viên đá trước khi vữa cứng lại.
Lời khuyên hữu ích cho việc đặt đá:
- Đặt những viên đá lớn trên tường đầu tiên trước khi bạn bắt đầu cắt đá khác để phù hợp.
- Khi bạn cắt đá mà đi trên tầm mắt đặt cắt tăng lên, và dưới tầm mắt đặt cắt cạnh xuống.

- Giữ các khớp chặt chẽ và những tảng đá gần nhau, đá xuyên sáng điều này sẽ giúp nhìn bức tường của bạn
hấp dẫn hơn.
- Sử dụng tương phản cho một cái nhìn tốt hơn, sử dụng đá lớn bên cạnh những viên đá nhỏ và đá đen gần
đèn đá, kết cấu nặng gần đá mịn vv ...
- Đặt đá nên các khớp đang không ở trong một đường thẳng đứng giữa nhiều hơn hai lớp đá.
- Một màu nhỏ trong cối để làm cho nó pha trộn với các loại đá có thể được xem xét.
- Sạch sẽ là quan trọng, giữ tay và đá sạch và chải sạch vữa dư thừa trước khi nó khô.
- Thưởng thức tường mới của bạn!

