
 

 
 

ETN!K mozaika drewniana i bambusowa DUNIN 
INSTRUKCJA MONTA U, U YTKOWANIA I PIEL GNACJI 

 
 

 
Dzi�kujemy za wybór mozaiki DUNIN i zach�camy do zapoznania si� ze wskazówkami dotycz�cymi monta�u i konserwacji. Nasze zalecenia s� efektem pracy specjalistów DUNIN i 
pozwol� Pa�stwu jak najdłu�ej cieszy� si� walorami mozaiki. Stosowanie si� do naszych zalece� i wskazówek jest tak�e warunkiem i podstaw� do ewentualnych reklamacji. Wybieraj�c 
mozaik� nale�y uwzgl�dni� nie tylko jej barw� czy wzór, ale przede wszystkim walory u�ytkowe, stosuj�c mozaik� zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszelkie prace zwi�zane z monta�em 
mozaiki nale�y powierzy� wykwalifikowanemu specjali�cie, pami�taj�c o zasadach wynikaj�cych z ogólnej wiedzy budowlanej. 
 
CI�CIE 

1. Mozaik� nale�y ci�� pił� r�czn� b�d� wyrzynark�, a nast�pnie wyszlifowa� brzegi kostek papierem �ciernym. 
2. Okr�głe otwory nale�y wykonywa� wiertłem do drewna. 
3. Ci�cie mozaiki w warunkach domowych nie jest łatwe. Zalecamy uło�enie wzoru w taki sposób, aby nie było potrzeby przycinania poszczególnych elementów. 

 
KLEJENIE  

1. Przed przyst�pieniem do pracy nale�y dokładnie oczy�ci� podło�e z kurzu, wody i tłustych substancji. Optymalne warunki do montowania mozaiki drewnianej w pomieszczeniu to  
    temperatura w granicach 20 °C  oraz wilgotno �� wzgl�dna powietrza zbli�ona do 50 %. 
2. Przed przyklejeniem mozaiki nale�y odpowiednio przygotowa� podło�e - powinno by� suche, równe, czyste, odtłuszczone i niepyl�ce. 
3. Podło�e nale�y zagruntowa� płynem gruntuj�cym za pomoc� szerokiego p�dzla b�d� wałka malarskiego. W pomieszczeniach o du�ej wilgotno�ci nale�y stosowa� grunt izolacyjny. 
4. Nie stosowa� monta�u bezszczelinowego, czyli na „styk”. 
4. Klej  POWERFLEX z serii DUNIN Techn!k rozprowadza� za pomoc� szpachli z�batej (wielko�� z�bów max. 3 mm) tak, aby po jej przeci�gni�ciu na powierzchni kleju powstały  
    równoległe bruzdy. Mozaik� klei� tylko na �wie�o nało�ony klej, pami�taj�c o równomiernym dociskaniu klejonego miejsca. Nie stosowa� klejenia punktowego, gdy� klej musi  
    całkowicie wypełnia� przestrze� pod mozaik�. POWERFLEX jest produktem szybkowi���cym, dlatego po zako�czeniu prac nale�y dokładnie umy� r�ce i narz�dzia  
    rozpuszczalnikiem. 
    UWAGA: do klejenia mozaiki nie nale �y stosowa 	 tradycyjnych zapraw klej 
cych lub silikonu! 
5. Miejsca styku mozaiki takie jak naro�a, ł�czenia �cian i podłóg nale�y uszczelni� fug� SUPERFLEX z serii DUNIN Techn!k. Zamiast fugi SUPERFLEX mo�na zastosowa� profil  
    ł�cznikowy. Fug� SUPERFLEX nale�y tak�e uszczelni� miejsca monta�u elementów (np.baterii) przechodz�cych przez płaszczyzn� mozaiki. Szczeliny dylatacyjne powinny by�  
    zgodne z dylatacjami istniej�cymi w podło�u. W przypadku monta�u mozaiki na wi�kszych powierzchniach nale�y zastosowa� profile dylatacyjne.  
6. Plaster mozaiki nale�y przyło�y� do �ciany i docisn��. Plastry oddzieli� krzy�ykami. 
7. Usun�� klej z powierzchni mozaiki, a tak�e z narz�dzi i r�k. Resztki kleju nie mog� pozosta� na mozaice. 
8. Nie u�ytkowa� przez minimum 24 godziny. 

 
SPOINOWANIE  

1. Do spoinowania nale�y przyst�pi� najwcze�niej 24 godziny po przyklejeniu mozaiki do powierzchni. 
    RADA TECHN!KA : przed fugowaniem zalecamy wykonanie próby na małej powierzchni, aby sprawdzi� jak odpowiednio zaspoinowa� mozaik� 

    2. Zalecamy stosowanie spoiny SUPERFLEX dost�pnej w opakowaniach o pojemno�ci 300ml (kartusz) lub 600ml (mi�kkie opakowanie). Stosowa� si� do instrukcji i parametrów  
        podanych na opakowaniu. 

    UWAGA: do spoinowania mozaiki nie nale �y stosowa 	 tradycyjnych zapraw klej 
cych lub silikonu! 
3. Spoina szybko si� utwardza, dlatego zalecamy fugowa� jednorazowo maksymalnie 0,5 m² powierzchni, �ci�gaj�c nadmiar fugi z powierzchni mozaiki pac� gumow�.  Pozostało�ci  
    fugi zmywa	 na bie �
co rozpuszczalnikiem XTRIM  z serii DUNIN Techn!k. Zamiast rozpuszczalnika XTRIM mo�na zastosowa� benzyn � ekstrakcyjn 
 b�d� rozpuszczalnik  
    celulozowy NITRO . Zalecamy wykonanie próby, aby sprawdzi� ich jako��, gdy� słabe rozpuszczalniki mog� nie usuwa� pozostało�ci fugi. Przy pracy z rozpuszczalnikiem  
    zalecamy zało�y� na dłonie r�kawice ochronne odporne na dzialanie rozpuszczalnika. 
    UWAGA:  przy spoinowaniu fug 
 w kolorze ciemny br 
z, nadmiar spoiny nale �y usuwa 	 z powierzchni plastra WYŁ �CZNIE rozpuszczalnikiem XTRIM z serii DUNIN  
                    Techn!k, który doł 
czony jest do fugi.  W trakcie oczyszczania powierzchni mozaiki nie ł 
czy	 rozpuszczalnika XTRIM z �adnymi innymi substancjami! 
    RADA TECHN!KA: nale�y bardzo dokładnie usun�� z powierzchni mozaiki nadmiar fugi, a nast�pnie dokladnie oczy�ci� mozaik� z resztek fugi rozpuszczalnikiem XTRIM. Nie  
                                    zostawia� pozostało�ci fugi na powierzchni mozaiki – po zaschni�ciu mo�na je usun�� jedynie w sposób mechaniczny za pomoc� papieru �ciernego o ziarnie  
                              240 b�d� cyklinark�. 
4. Spoin� mo�na kła�� równo z powierzchni� płytek b�d� stosowa� jej cz��ciowe wybranie, co podkre�li wypukły kształt i form� elementów. 
5. Nie u�ytkowa� przez minimum 48h. 

 
RADA TECHN!KA: Zamiast pacy gumowej, do usuwania pozostało�ci fugi z powierzchni mozaiki mo�na u�y� tak�e innych narz�dzi np. szpachl� metalow� lub japo�sk�, które  
                            dokładnie zbior� nadmiar fugi. Nale�y to robi� ostro�nie i z precyzj�, aby nie uszkodzi� powierzchni mozaiki. 

 
IMPREGNACJA  
       UWAGA: Impregnacja dotyczy jedynie mozaik olejowanych. Nie nale�y impregnowa� mozaik lakierowanych. 

1. Przed impregnacj� nale�y oczy�ci� drewno, a nast�pnie pokry� olejem NATURAL OIL  do impregnacji drewna z serii DUNIN Techn!k. 
2. Do malowania u�y� mi�kkiej, bawełnianej tkaniny lub p�dzla. Impregnat rozprowadzi� równomiernie po powierzchni mozaiki. W razie potrzeby, kolejne warstwy oleju mo�na nało�y�  
    po 24h. 
3. Mozaika jest gotowa do u�ytkowania po 48h. 

 
PIEL�GNACJA  

1. Do regularnej piel�gnacji mozaiki nale�y stosowa� TYLKO �rodki przeznaczone do drewna zgodnie z zał�czon� do nich instrukcj�. 
    UWAGA:  Nie nale�y stosowa� �rodków o wła�ciwo�ciach �r�cych, preparatów z dodatkiem silikonu lub innych nieodpowiednich �rodków chemicznych, które mog�  zniszczy�   
                 powierzchni� drewna. 

 
RENOWACJA  

1. Mozaika olejowana - zastosowa� minimum 1 warstw� oleju według zalece� producenta. 
2. Mozaika lakierowana - zastosowa� minimum 2 warstwy lakieru według zalece� producenta. 
    RADA TECHN!KA : w przypadku wyst�pienia na powierzchni mozaiki Etn!k rys, mo�na j� wycyklinowa� (proces ten powinien by� wykonywany przez wykwalifikowanego  
                                specjalist�), a nast�pnie ponownie pokry� powierzchni� warstw� lakieru b�d� oleju według zalece� producenta 

        UWAGA: nie nale�y pozostawia� na powierzchni mozaiki Etn!k plam z wody, gor�cych płynów b�d� substancji o intenstywnym zabarwieniu, np. wina, soku itp. gdy� mog� one  
                    spowodowa� odbarwienia na mozaice. 
 
RADA TECHN!KA: Mozaika drewniana Etn!k wykonana jest z naturalnego, impregnowanego we wczesnej fazie produkcji, litego drewna. Mozaika bambusowa Etn!k wykonana jest z  
                                naturalnych, sprasowanych p�dów bambusa, a jej powierzchnia pokryta jest kilkoma warstwami lakieru. W zale�no�ci od rodzaju, mozaiki mog� by� stosowane  
                           zarówno wewn�trz  budynków, np. w łazience, salonie, kuchni, jak i na zewn�trz, np. na werandzie, tarasie itp. 
 
 
 
 
 
Rónice w odcieniach i rozmiarach mozaiki 
Mozaika Etn!k  produkowana jest z naturalnego surowca, dlatego grubo�� oraz wielko�� mozaiki mo�e by� zró�nicowana (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi ± 2 mm). Wy�ej wymienione warunki nie stanowi� 
podstaw do reklamacji. Nale�y zwróci� uwag�, aby mozaika przeznaczona do jednego pomieszczenia była zawsze zamawiana z jednej partii. Przed zamontowaniem mozaiki nale�y upewni� si�, �e zakupiona partia ma 
odpowiedni�  jako��,  wymiar i odcie�. Nie zastosowanie si� do wy�ej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do  reklamacji.                                                          .    
 
Wi�cej informacji mo �na znale��  w Karcie Produktu Etn!k dost �pnej na stronie www.dunin.eu  b�d� kontaktuj �c si� bezpo�rednio z działem technicznym DUNIN.  
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