mozaika kamienna DUNIN
INSTRUKCJA MONTA U, U YTKOWANIA I PIEL GNACJI
Dzikujemy za wybór mozaiki DUNIN i zachcamy do zapoznania si ze wskazówkami dotyczcymi montau i konserwacji. Nasze zalecenia s efektem pracy
specjalistów DUNIN i pozwol Pastwu jak najdłuej cieszy si walorami mozaiki. Stosowanie si do naszych zalece i wskazówek jest take warunkiem i podstaw do
ewentualnych reklamacji. Wybierajc mozaik naley uwzgldni nie tylko jej barw czy wzór, ale przede wszystkim walory uytkowe, stosujc mozaik zgodnie z jej
przeznaczeniem. Wszelkie prace zwizane z montaem mozaiki naley powierzy wykwalifikowanemu specjalicie, pamitajc o zasadach wynikajcych z ogólnej wiedzy
budowlanej.
CI CIE
1. Kamienne mozaiki DUNIN wykonane s z kamienia naturalnego takiego jak Onyks, Marmur, Trawertyn, Kwarcyt, Łupek lub Kamie Rzeczny.
2. Do cicia mozaiki kamiennej naley uy szlifierki ktowej z tarcz diamentow.
3. Okrge otwory naley wykonywa wiertłem diamentowym do kamienia.
4. Cicie mozaiki kamiennej w warunkach domowych nie jest łatwe. Zalecamy ułoenie wzoru w taki sposób, aby nie było potrzeby przycinania poszczególnych
elementów.
KLEJENIE
1. Mozaik kamienn naley klei na białych, elastycznych zaprawach klejcych przeznaczonych do mozaiki kamiennej, według zalece producenta.
2. Przed przyklejeniem plastrów naley odpowiednio przygotowa podłoe - powinno by suche, równe, czyste, odtłuszczone i niepylce.
3. Podłoe naley zagruntowa płynem gruntujcym za pomoc szerokiego pdzla bd wałka malarskiego. W pomieszczeniach o duej wilgotnoci naley stosowa
grunt izolacyjny.
4. Nie stosowa montau bezszczelinowego, czyli „na styk”.
5. Klej rozprowadza za pomoc szpachli zbatej (grubo kleju zgodna z zaleceniami producenta kleju) tak, aby po jej przecigniciu na powierzchni kleju powstały
równoległe bruzdy. Mozaik przykleja tylko na wieo nałoony klej, pamitajc o równomiernym dociskaniu klejonego miejsca. Nie stosowa klejenia punktowego,
gdy klej musi całkowicie wypełnia przestrze pod mozaik.
6. Miejsca styku mozaiki takie jak naroa, łczenia cian i podłóg naley uszczelni fug elastyczn np. silikonem. Zamiast spoiny silikonowej mona zastosowa profil
łcznikowy. Silikonem naley take uszczelni miejsca montau elementów (np.baterii) przechodzcych przez płaszczyzn mozaiki. Szczeliny dylatacyjne powinny
by zgodne z dylatacjami istniejcymi w podłou. W przypadku montau mozaiki na wikszych powierzchniach naley zastosowa profile dylatacyjne.
UWAGA: stosowa jedynie silikon przeznaczony do kamienia naturalnego
7. Plaster mozaiki naley przyłoy do ciany i docisn. Plastry oddzieli krzyykami.
8. Usun klej z powierzchni mozaiki, a take z narzdzi i rk. Resztki kleju nie mog pozosta na mozaice.
9. Nie uytkowa przez minimum 24 godziny.
SPOINOWANIE
1. Do spoinowania naley przystpi najwczeniej 24 godziny po przyklejeniu mozaiki do podłoa.
2. Przed spoinowaniem nale y zaimpregnowa mozaik kamienn , według zalece producenta.
3. Zalecamy wykona test fugi na mniejszej powierzchni mozaiki, aby zapobiec wystapieniu ewentualnych przebarwienie. Kolorowe fugi o intensywnych barwach
mog zmieni odcie kamienia.
4. Uywa fug przeznaczonych do mozaiki kamiennej, według zalece producenta.
UWAGA: powierzchnia mozaik kamiennych zabezpieczona jest foli ochronn, któr naley cign przed fugowaniem.
RADA TECHN!KA: niektóre mozaiki składaj si z elementów ułoonych bezszczelinowo - zalecamy ich zaspoinowanie, aby wypełni szczeliny pomidzy
elementami.
5. Spoinowa uywajc pacy gumowej.
6. Spoin mona kła równo z powierzchni mozaiki bd stosowa jej czciowe wybranie, co podkreli wypukły kształt i form elementów.
UWAGA: przy spoinowaniu mozaiki kamiennej DARK ARDA oraz YELLOW ARDA najlepszy efekt kocowy mona uzyska dziki wybraniu jak najwikszej iloci
spoiny spomidzy kamienia (nawet do ½ ich wysokoci). Zalecamy uycie przy tym wilgotnej szmatki lub szczoteczki, która najdokładniej zbierze nadmiar
fugi spomidzy elementów.
7. Fug naley dokładnie rozprowadzi pac gumow w przestrzenie pomidzy mozaik, tak aby wypełniła wszystkie przerwy pomidzy elementami. Powierzchni
spoin mona wygładzi wilgotn szmatk.
8. Po zaspoinowaniu mozaiki naley oczyci jej powierzchni czyst, wilgotn gbk.
9. Nie uytkowa przez minimum 24 godziny.
IMPREGNACJA
1. Impregnacja przed monta em: w celu zabezpieczenia kamienia, zalecamy zaimpregnowanie mozaiki ogólnodostpnymi na rynku preparatami, zgodnie z załczon
do nich instrukcj.
2. EFEKT WET STONE: w celu nadania mozaice tzw. „efektu mokrego kamienia”, po monta u mozaiki zalecamy zastosowanie impregnatu WET STONE EFFECT z
serii DUNIN Techn!k według zalece producenta.
UWAGA: impregnat WET STONE EFFECT przeznaczony jest do impregnacji kamieni matowych. Nie naley stosowa go do impregnacji kamieni polerowanych.
3. Impregnacja ochronna: mozaik kamienn naley regularnie zabezpiecza impregnatami. Zalecamy stosowa impregnaty, które zabezpieczaj przed wchłanianiem
wilgoci, brudu itp., ale jednoczenie nie zamykaj porów kamienia. Impregnacj naley systematycznie powtarza, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu.
PIEL GNACJA
1. Zalecamy regularn pielgnacj mozaiki kamiennej rodkami przeznaczonymi do kamienia.
2. Czyszczenie: nie naley pozostawia na kamieniu plam z wody, owoców, jarzyn lub tłuszczu, gdy moe to prowadzi do utworzenia si na jego powierzchni osadu
wapiennego. Nie naley stosowa rodków na bazie chloru i kwasów. Do usuwania plam z tłuszczu niezbdne jest stosowanie produktów o odczynie zasadowym.
lady rdzy i osad wapienny mog by usuwane wyłcznie specjalistycznymi produktami, które nie spowoduj matowienia i erozji podłoa.
RADA TECHN!KA: płytki elewacyjne z serii ZEN wykonane s z naturalnego kamienia tj. Kwarcyt i Łupek. Płytki naley układa bezszczelinowo, klejc je na zaprawach
przeznaczonych do kamienia. Zalecamy zaspoinowa płytki, a nastpnie ponownie zaimpregnowa je odpowiednim preparatem, który zabezpieczy
przed wchłanianiem wody, brudu itp. Płytki elewacyjne z serii ZEN mona stosowa zarówno wewntrz, np. w salonie, hallu, łazience, jak i na
zewntrz, np. na tarasie itp.
Rónice w odcieniach i rozmiarach mozaiki
Mozaika kamienna produkowana jest z naturalnego surowca, dlatego grubo oraz wielko mozaiki moe by zrónicowana (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi ± 2 mm). Wyej
wymienione warunki nie stanowi podstaw do reklamacji. Naley zwróci uwag, aby mozaika przeznaczona do jednego pomieszczenia była zawsze zamawiana z jednej partii. Przed zamontowaniem
mozaiki naley upewni si, e zakupiona partia ma odpowiedni jako, wymiar i odcie. Nie zastosowanie si do wyej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do reklamacji.
Wicej informacji mona znale w Karcie Produktu mozaiki kamiennej dostpnej na stronie www.dunin.eu bd kontaktujc si bezporednio z działem technicznym DUNIN.
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