
 

 
 

     mozaika szklana 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. Mozaiki/płytki z serii GLAM, JADE  oraz FAT CUBE wykonane s� ze szkła barwionego w masie. Mozaiki/płytki z serii  GLASS MIX  i VITRUM wykonane s� z  
    malowanego od spodu szkła typu float (szkło sodowo-wapniowo-potasowe). Mozaiki/płytki z serii Q  wykonane s� ze szkła kwarcowego (krzemionkowego). 
2. Mozaik�/płytki szklane nale�y przycina� szlifierk� k�tow� z tarcz� diamentow� b�d� obc�gami z kółkiem do ci�cia szkła. Mozaik�/płytki mo�na tak�e przyci�� w  
    profesjonalnym zakładzie szklarskim. 
3. Okr�głe otwory nale�y wykonywa� wiertłem diamentowym do szkła. 
4. Ci�cie mozaiki/płytek szklanych w warunkach domowych nie jest  łatwe. Zalecamy uło�enie wzoru w taki sposób, aby nie było potrzeby przycinania poszczególnych  
    elementów.  

KLEJENIE  
1. Mozaik�/płytki szklane nale�y klei� na białych, elastycznych zaprawach klej�cych przeznaczonych do mozaiki szklanej, według zalece� producenta.  
    Elementy w ciemnych kolorach, np. czarnym, br�zowym itp. mo�na klei� na zaprawach w kolorze szarym.  
    UWAGA:  mozaiki/płytki szklane GOLDEN, SILVERATO , VITRUM, FAT STICK 189  oraz kilka wybranych kolorów z serii GLASS MIX (S186-S205)  nale�y klei�  
                     jedynie na białych lub bezbarwnych klejach silikonowych do luster. Przed uło�eniem mozaiki/płytek zalecamy wykonanie próby na mniejszej powierzchni,  
                     aby sprawdzi� czy w wyniku kontaktu z klejem b�d� fug� nie wyst�pi� przebarwienia. 
2. Przed przyklejeniem mozaiki/płytek nale�y odpowiednio przygotowa� podło�e - powinno by� suche, równe, czyste, odtłuszczone i niepyl�ce. 
    UWAGA : płytek szklanych z serii GLASS MIX  nie nale�y układa� na konstrukcjach wykonanych w technice lekkiej zabudowy, gdy� efektem niewła�ciwego monta�u,  
                    mo�e by� p�kanie szklanych tafli, spowodowane odkształceniem si� podło�a 
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”. 
5. Klej rozprowadza� za pomoc� szpachli z�batej (grubo�� zgodna z zaleceniami producenta kleju) tak, aby po jej przeci�gni�ciu na powierzchni kleju powstały  
    równoległe bruzdy. Mozaik�/płytki przykleja� tylko na �wie�o nało�ony klej, pami�taj�c o równomiernym dociskaniu klejonego miejsca. 
    UWAGA : nie stosowa� klejenia punktowego! Klej musi całkowicie wypełnia� przestrze� pod mozaik�/płytk�, aby wyeleminiowa� ryzyko wyst�pienia “cieni”. W  
                    przypadku klejenia do �ciany mozaiki/płytek szklanych zalecamy zatrze � je dodatkowo od spodu warstw 	 kleju . Przyklejon� mozaik�/płytk� docisn�� i  
                    lekko przesun�� po podło�u, co spowoduje jej „przyssanie” do powierzchni. 
6. Miejsca styku mozaiki/płytek takie jak naro�a, ł�czenia �cian i podłóg nale�y uszczelni� fug� elastyczn� np. silikonem.  Zamiast spoiny silikonowej mo�na  
    zastosowa� profil ł�cznikowy. Silikonem nale�y tak�e uszczelni� miejsca monta�u elementów (np.baterii) przechodz�cych przez płaszczyzn� mozaiki/płytek.  
    Szczeliny dylatacyjne powinny by� zgodne z dylatacjami istniej�cymi w podło�u. W przypadku monta�u mozaiki/płytek na wi�kszych powierzchniach nale�y  
    zastosowa� profile dylatacyjne.  
7. Plaster mozaiki/płytki nale�y przyło�y� do �ciany i docisn��. Plastry/płytki oddzieli� krzy�ykami. 
8. Usun�� klej z powierzchni, a tak�e z narz�dzi i r�k. Resztki kleju nie mog� pozosta� na mozaice/płytce. 
9. Nie u�ytkowa� przez minimum 24 godziny.  

 
SPOINOWANIE  
    1. Do spoinowania nale�y przyst�pi� najwcze�niej 24 godziny po przyklejeniu mozaiki/płytek do podło�a. 

2. U�ywa� jedynie fug drobnoziarnistych przeznaczonych do mozaiki szklanej, według zalece� producenta. 
3. Spoinowa� u�ywaj�c pacy gumowej.  
4. Spoin� mo�na kła�� równo z powierzchni� mozaiki/płytek b�d� stosowa� jej cz��ciowe wybranie, co podkre�li wypukły kształt i form� elementów. 
    UWAGA:  przy spoinowaniu produktów z serii FAT CUBE  lub mozaiki DROPS 110/158 nie zalecamy fugowania elementów równo z powierzchni� mozaiki. Najlepszy  
                     efekt ko�cowy mo�na uzyska� dzi�ki wybraniu jak najwi�kszej ilo�ci spoiny spomi�dzy elementów (nawet do ½ ich wysoko�ci). Zalecamy u�ycie przy tym  
                     wilgotnej szmatki lub szczoteczki, która najdokładniej zbierze nadmiar spoiny spomi�dzy elementów mozaiki/płytek.  
    RADA TECHN!KA:  niektóre mozaiki składaj� si� z elementów uło�onych bezszczelinowo - zalecamy ich zaspoinowanie, aby wypełni� puste szczeliny pomi�dzy  
                                     elementami. 
4. Fug� nale�y dokładnie rozprowadzi� pac� gumow� w przestrzenie pomi�dzy mozaik�/płytkami. Fug� nale�y rozprowadza� w ró�nych kierunkach, tak aby wypełniła  
    wszystkie przerwy pomi�dzy elementami. Powierzchni� spoin mo�na wygładzi� wilgotn� szmatk�.  
5. Po zaspoinowaniu mozaiki/płytek nale�y oczy�ci� ich powierzchni� czyst�, wigotn� g�bk�.  
6. Nie u�ytkowa� przez minimum 24 godziny. 
 

PIEL�GNACJA  
1. Do regularnej piel�gnacji mozaiki/płytek nale�y stosowa� TYLKO �rodki przeznaczone do powierzchni szklanych, zgodnie z zał�czon� do nich instrukcj�. 
2. Mozaik�/płytki szklane nale�y czy�ci� jedynie za pomoc� gładkiego, nierysuj�cego materiału. Nie nale�y dopu�ci�, aby �rodki czyszcz�ce zaschły na powierzchni  
    mozaiki/płytek. 

 
RADA TECHN!KA: MOZAIKI SZKLANE DUNIN MO 
NA STOSOWA� W MIEJSCACH NARA 
ONYCH NA BEZPO�REDNIE DZIAŁANIE WODY . MOZAIKI  
                                 SZKLANE Z SERII GL ASS MIX, JADE, FAT CUBE, Q SERIES ITP. MO 
NA STOSOWA� W BASENACH, FONTANNACH ITP. Wyj�tek  
                                 stanowi� takie mozaiki jak GOLDEN, SILVERATO, VITRUM, FAT STICK 189 oraz kilka wybranych kolorów z serii GLASS MIX (S186-S205), które  
                                 ze wzgl�du na odmienny sposób produkcji nie nale�y stosowa� w miejscach nara�onych na stałe działanie wody. 

 
 

 
Rónice w odcieniach i rozmiarach mozaiki/płytek 
MozaikI/płytki szklane produkowane s� z naturalnego surowca, dlatego grubo�� oraz wielko�� mozaiki/płytek 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 wi�c zwróci� uwag�, aby mozaikI/płytki przeznaczoe do jednego pomieszczenia były zawsze zamawiane z jednej partii. Przed 
zamontowaniem mozaiki/płytek 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 mozaiki szklanej dost �pnej na stronie www.dunin.eu  b�d� kontaktuj �c si� bezpo�rednio z działem technicznym DUNIN.  
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