
MOZAIKA Z KAMIENIA 
NATURALNEGO

Ponieważ kamień jest materiałem naturalnym, różne partie towaru mogą się od siebie różnić odcieniem, 
strukturą, charakterem. Próbki na ekspozycjach to próbki poglądowe, które mają jedynie pokazać charakter materiału. Z tego 
względu zalecamy jednorazowe zamówienie całej potrzebnej ilości. Pomimo dużej uwagi podczas produkcji mozaik i gwaran-
towanej ich jakości prosimy o sprawdzanie ewentualnych widocznych uszkodzeń i braków przed jej przyklejeniem. Zgłaszane 
widoczne usterki mozaiki po jej ułożeniu nie będą rozpatrywane. Prosimy pamiętać o tym, żeby przy układaniu zawsze mieszać 
plastry mozaiki z różnych kartonów, dla otrzymania jednorodnego widoku powierzchni.

Należy przestrzegać następujących wskazówek:

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Jakość podłoża decyduje o skuteczności układania mozaik z ka-
mienia naturalnego. Podłoże musi zostać wstępnie zaszpachlo-
wane do lica tak, aby mozaika tworzyła jednolitą powierzchnię i
można było dokładnie wykonać fugowanie.

UKŁADANIE
Idealna temperatura podczas układania to 20 °C. Mozaikę układa
się za pomocą białych, elastycznych klejów do kamienia natu-
ralnego wzbogaconych tworzywem sztucznym. Biały klej należy
nanieść pacą zębatą (4 mm do 6 mm) i od razu wygładzić! Po-
zwala to na ułożenie mozaiki bez pęcherzyków powietrza. Pla-
ster mozaiki ułożyć na kleju i przyklepać pacą do fugowania (z
twardej gumy). Przy układaniu kolejnych plastrów mozaiki należy
zwrócić uwagę, aby odległość między plastrami była taka sama,
jak szerokość spoin między poszczególnymi elementami mozaiki.
Przy układaniu łuków z mozaiki trzeba pamiętać,
że z przyczyn technicznych nieuniknione są niewielkie
niedokładności w wyglądzie spoin. Należą one zresztą do
pożądanych cech mozaik z małych elementów (naturalny
wygląd).
Klej, który został wciśnięty w przestrzenie przeznaczone na fugi,
należy usunąć, aby uzyskać jednolity wygląd fugi.
W obszarach narażonych na silne działanie wilgoci zalecamy
przyklejenie i zafugowanie mozaiki zaprawą klejową na bazie
żywicy reaktywnej. Należy pamiętać, że kleje na bazie żywicy
reaktywnej mogą powodować przebarwienia. Informacje o od-
powiednich klejach można otrzymać np. w fi rmach: PCI, ARDEX,
MAPEI, SOPRO, WEBER, CERESIT. Należy jednak pamiętać, aby
pracować na produktach jednego producenta.

FUGOWANIE
Do fugowania należy używać elastycznych fug wzbogaconych
tworzywem sztucznym, przeznaczonych do kamienia natu-
ralnego. Nie używać spoin z kolorowymi pigmentami, ponieważ
mogą one powodować przebarwienia kamienia naturalnego. Dla
mozaik z kamienia o dużej nasiąkliwości należy użyć przed fugo-
waniem preparatu do wstępnej impregnacji (tymczasowego im-
pregnatu). Po utwardzeniu kleju i usunięciu ewentualnych jego
resztek z przestrzeni na fugi, mozaikę należy zafugować przy
użyciu pacy gumowej. Nadmiar materiału usnąć za pomocą pacy
z gąbką lub zwykłej gąbki. Proszę zwrócić uwagę, aby szczeliny
były całkowicie wypełnione. Zalecamy oczyszczenie mozaiki po
ok. 20 minutach. Mozaikę należy czyścić na wilgotno, ukośnie do
przebiegu fug. Do końcowego czyszczenia można użyć szmatki
z włókniny.

W obszarach narażonych na silne działanie wilgoci zalecamy
przyklejenie i zafugowanie mozaiki zaprawą klejową na bazie
żywicy reaktywnej. Informacje o odpowiednich fugach można
otrzymać np. w fi rmach: PCI, ARDEX, MAPEI, SOPRO, WEBER,
CERESIT. Należy jednak pamiętać, aby pracować na produktach
jednego producenta.

DOPASOWANIE MOZAIKI Z MARMURU ŁAMANEGO I MOZAIKI
Z OTOCZAKÓW

Przy dopasowywaniu np. podłogi do ściany zaleca się wybranie
z plastra mozaiki pojedynczych pasujących kamieni.

CZYSZCZENIE / PIELĘGNACJA
Proszę uważać przy wszystkich środkach czyszczących na in-
strukcje użytkowania i ostrzeżenia podawane przez producenta.
Za szkody wynikające z niestosowania się do nich nie ponosimy
żadnej odpowiedzialności.
Przed przyklejeniem mozaiki, w celu jej zabezpieczenia, należy
zastosować dostępne w sklepach środki do impregnacji kamie-
nia naturalnego. Zabezpieczenie należy powtarzać regularnie
zgodnie z zaleceniami producenta. Przy mozaikach obciążonych
dużą wilgotnością powinno się po przyklejeniu i zafugowaniu
powtórzyć proces impregnacji.
Prosimy nie używać środków czyszczących na bazie substancji
kwaśnych i żrących.
Do końcowego czyszczenia powierzchni z kamienia naturalne-
go należy użyć produktów zalecanych przez producenta środka
impregnującego. Zapewni to stosowanie tego samego systemu
środków. Informacji o odpowiednich produktach można zasięgnąć
w specjalistycznym sklepie.
Nie gwarantuje się kompletności w przypadku niniejszej doku-
mentacji. W związku ze specyfi cznymi warunkami panującymi w
miejscu zastosowania produktu może zaistnieć konieczność od-
miennego postępowania.
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