Mozaic din sticlă
Utilizați un clește pentru mozaic pentru fiecare piatră și un polizor unghiular cu disc de diamant sau
o freză cu apă cu lamă de fierăstrău din diamant pentru foaia completă. Mai întâi, trasați linia de
tăiere dorită cu un creion pe hârtie (sau direct pe mozaic în caz de plăci cu o grilă pe partea din
spate). Tăiați mozaicul pas cu pas în mai multe părți cu freza cu diamant. Neteziți marginile tăiate
cu hârtie de nisip.
Mozaic din piatră artificială/naturală și combinație de piatră naturală
Tăiați mozaicurile cu o freză cu apă sau un polizor unghiular cu disc cu diamant / disc de tăiere
pentru piatră.
3. Aplicare
Selectați un punct de plecare adecvat și, prin urmare, țineți cont de dimensiunea pietrei și a foilor de
mozaic, precum și de aspectul optice. Începeți întotdeauna cu placa de mozaic completă și adaugați
piesele la sfârșit. Luați în considerare grosimea mozaicului și formatul plăcii, dacă aplicați mozaicul
împreună cu alte materiale. Se recomandă să aplicați foaia de mozaic mai întâi pe podea și să
continuați aplicarea pe perete. Prin urmare, țineți cont de distanța dintre foi. Lățimea de îmbinare a
pietrei ar trebui să fie, de asemenea, respectată între foile de mozaic. Este util să desenați linii pe
zona pe care urmează să aplicați, în scopul de a simplifica poziționarea corectă a foilor de mozaic.
Consistența compusului / adezivului de aplicare nu trebuie să fie prea lichidă, pentru a evita
alunecarea foilor de mozaic. Aplicați compusul / adezivul de aplicare doar în cantități mici, cu o
spatulă dințată adecvată (dinți dreptunghiulari cu lărgimea de 2,5 mm și adâncimea de 3,5 mm sau
dinți pătrați 4x4 mm sau 6x6 mm (zone externe sau zone permanent umede (fațade, terase, piscine).
Ulterior neteziți, pentru a se asigura aplicare fără goluri, astfel încât adezivul și rețeaua să nu fie
vizibile.
Luați câte o foaie de mozaic din ambalaj / cutie de carton. Aplicați întotdeauna mozaic din mai
multe cutii de carton. Creați foaia de mozaic pe zona pregătită, dați cu rola și apăsați încet foaia
compusul / adezivul de aplicare. Apăsați foaia de mozaic cu rolă de cauciuc și nivelați pietrele mici.
Păstrați zona curată în timpul procesului de aplicare complet și scoateți compusul / adezivul de
aplicare în exces din îmbinări.
Vă rugăm să folosiți doar compus / adeziv de aplicare cu bază albă (pentru a evita stralucirea
acestuia prin culoare), care este potrivit pentru mozaicul / utilizarea conformă / fundalul respectiv.
Mozaic din sticlă/aluminiu/oțel inoxidabil și cupru
Aplicați aceste mozaicuri cu un compus / adeziv de aplicare alb (polimer modificat și C2FT sau
C2FTE hidraulic cu întărire rapidă conform clasificării EN) pentru materiale ne-absorbante.
Permiteția aderarea pe direcția de aplicare pentru un aspect uniform.
Mozaic din piatră artificială/ceramică/naturală și combinație de piatră naturală
Aplicați aceste mozaicuri cu un compus / adeziv de aplicare alb adecvat pentru piatra naturală
(polimer modificat și C2FT sau C2FTE hidraulic cu întărire rapidă conform clasificării EN) pentru
materiale ne-absorbante.
Zonă permanent umedă
Așezați mozaicul în zona permanent umedă doar cu un adeziv din rășină cu reacție rezistent chimic
(liant din rășină cu reacție 2 componente, R2T conform clasificării EN). În acest scop, contactați

producătorul pentru a cunoaște materiale suplimentare sau a afla alte informații. Mozaicul din sticla
trebuie să fie aplicat în interiorul piscinei ca mozaic montat pe hârtie pe partea din față.
Lăsați compusul / adezivul de aplicare să se usuce pentru aprox. 24 de ore, înainte de a începe
chituirea.
4. Chituirea
Aplicați mortar pe mozaic pe o suprafață mică, cu etanșare adecvată. Fața de îmbinare și substratul
trebuie să fie uscate și nu trebuie să prezinte rezistență la aderență. Răzuiți reziduurile adezive la o
profunzime uniformă la nivelul îmbinărilor înainte de aplicare. Îmbinările nu ar trebui să fie umede
în momentul chituirii.
Introduceți agentul de etanșare cu o pană de cauciuc și/sau o plăcuță cauciuc în îmbinări. Eliminați
excesul de etanșare cu un burete. Curățați suprafața de mozaic cu o cârpă uscată. Materialul de
etanșare trebuie lăsat să se usuce timp de o zi, până când întrega zonă este curățată cu un agent de
curățare adecvat (a se vedea 6. curățare).
Unele mozaicuri prezintă zone de depresiune de la design-ul optic sau din cauza caracteristicilor
specifice de material. În timpul chituirii, reziduurile de etanșare pot rămâne în poziție și să ofere
zonei de mozaic un "efect cu dungi sau pete". O reducere a acestui efect poate fi atins doar prin
curățarea imediată după chituire și utilizarea unui agent de etanșare asemănător cu argila. Un
contrast de culoare puternică subliniază efectul.
Mozaic din aluminiu/oțel inoxidabil și cupru
Chituiți aceste mozaicuri, după uscarea compusului / adezivului de aplicare cu un material de
etanșare cu polimeri pentru materiale ne-absorbante. Recomandăm Racofix RF-X Feinfuge. Un
agent de etanșare ce conține nisip de cuarț poate duce la zgârieturi pe suprafață, în cazul utilizării cu
un instrument incorect. Un agent de etanșare cu ingrediente nepotrivite poate afecta suprafața
sensibilă. Nu atașați sau lipiți produse aderente/materiale pe suprafață, pe care veți dori să le
eliminați mai târziu.
Mozaic din sticlă
Chituiți acest mozaic, după uscarea compusului / adezivului de aplicare cu un material de etanșare
cu polimeri pentru materiale ne-absorbante. Un agent de etanșare ce conține nisip de cuarț poate
duce la zgârieturi pe suprafață, în cazul utilizării cu un instrument incorect. Umpleți complet
îmbinările cu agent de etanșare, pentru a evita refracția luminii.
Mozaic din piatră artificială/ceramică/naturală și combinație de piatră naturală
Chituiți aceste mozaicuri, după uscarea compusului / adezivului de aplicare cu un material de
etanșare adecvat pentru piatra naturală cu polimeri pentru materiale ne-absorbante.
Zonă permanent umedă
Chituiți mozaicul din zona permanent umedă doar cu un agent de etanșare cu rășină de reacție
rezistent chimic.
5. Instrucțiuni de protecție
Mozaic din piatră naturală și combinație de piatră naturală
Impregnați mozaicului din piatră naturală, cu un agent protector la pete potrivit pentru protecția
pietrelor împotriva petelor și a culorii după aplicare și înainte de chituire.

Dacă se dorește o suprafață colorată, atunci zona trebuie să fie tratată cu un agent de impregnare
adecvat pentru piatra naturală după chituire.
Mozaic ceramic nesatinat
Aplicați agent protector la pete pentru mozaic ceramic nesatinat, dacă doriți să protejați suprafața
acestuia.
6. Curățare
Mozaicurile pot fi curățate cu apă caldă și o cârpă și nu trebuie să se utilizeze ceară, ulei sau acizi.
Nu utilizați niciodată lichide de spălare prin frecare / bureți tari sau detergenți cu aditivi chimici
puternici, deoarece acestea pot afecta și zgâria suprafața mozaicului.
Mozaic din aluminiu/oțel inoxidabil și cupru
Curățați mozaicul cu un burete moale și soluție caldă de săpun sau alcool. Nu utilizați detergenți
acizi sau bazici.
Mozaic artificial / din sticlă
Curățați mozaicul cu agenți de curățare a sticlei disponibili în comerț, ne-alcalini fără componente
abrazive.
Mozaic din piatră naturală și combinație de piatră naturală
Curățați mozaicul cu agenți de curățare a pietrei naturale disponibili în comerț, fără grăsimi, nealcalini de la același producător ca și agentul de impregnare. Impregnarea nu oferă protecție
împotriva expunerii la acizi. Mozaicurile din piatră naturală nu trebuie să fie tratate cu un "agent de
îndepărtare gri" acid sau alcalin, sau agenți de curățare corozivi. Vă rugăm să țineți cont de
instrucțiunile de curățare de alte materiale utilizate pentru mozaicul combinație din piatră naturală.

Explicarea prescurtărilor:
AEM = Aluminium- / Edelstahl- / Kupfermosaik [mozaic din aluminiu / oțel inoxidabil / cupru]
ASM = Artificialmosaik [mozaic artificial]
GM = Glasmosaik [mozaic din sticlă]
KM = Keramikmosaik [mozaic ceramic]
KMU = Keramikmosaik unglasiert [mozaic ceramic nesatinat]
NM = Natursteinmosaik [mozaic din piatră naturală]
Notă: Se pot întâlni modificări, erori de imprimare și erori (01.11.2015).

