DUNIN FÉMMOZAIKOK
BURKOLÁSI, HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy a DUNIN fémmozaikjait választotta! Kérjük, ismerkedjen meg a burkolási és ápolási útmutatónkkal. Tanácsaink - amelyeket a DUNIN szakértői
munkáinak eredményei alapján állítottunk össze - lehetővé teszik, hogy hosszú ideig legyen öröme a termékünkben. Az útmutató betartása egyben az esetleges
reklamáció elbírálásának is feltétele. Amikor mozaikot választunk, nem csak a színt és a mintát kell figyelembe vennünk, hanem mindenekelőtt azt, hogy megfeleljen a
tervezett célra való felhasználás feltételeinek. Minden burkolással összefüggő munkát bízzunk képzett, tapasztalt szakemberre!
VÁGÁS
1. A fémlapokat és mozaikokat kézi fűrésszel, gyémánttárcsás sarokcsiszolóval, vagy rozsdamentes acélhoz való szalagfűrésszel lehet darabolni.
2. Körlyukasztást fémhez való gyémántfúróval végezhetünk.
3. A fémmozaikok vágása házi körülmények között eléggé körülményes. Legjobb, ha sikerül úgy terveznünk, hogy ne is legyen szüksé g az egyes elemek
szétszabdalására.
BURKOLÁS
1. Fehér, extrafinomságú flexibilis ragasztóanyagot használjunk, a termékgyártó útmutatásának megfelelően.
2. A burkolás megkezdése előtt készítsük elő megfelelően az alapot, melynek száraznak, egyenletesnek, tis ztának, zsír- és pormentesnek kell lennie.
3. A burkolandó felületre széles ecsettel vagy festőhengerrel vigyük fel az alapozó anyagot. A vizes helyiségekbe szigetelőanyag használata is szükséges.
4. Ne burkoljunk fuga használata nélkül!
5. A fémlapok és mozaikok felületét fólia védi, amelyet burkolás előtt el kell távolítani.
6. A ragasztóanyagot (a réteg vastagságát a ragasztó gyártója adja meg) fogas lehúzóval vigyük fel úgy, hogy a felületen egyenle tes barázdák keletkezzenek. A
mozaiklapokat csak friss ragasztóalapra lehet felragasztani, egyenletesen rászorítva a felületre. Ne alkalmazzunk pontragasztást! A ragasztóa nyagnak egészen ki
kell töltenie a burkolólap alatti területet!
FONTOS: Mielőtt felburkolnánk a lapot, mindig győződjünk meg róla, hogy a fémlap ill., -mozaik a megfelelő szálirányban legyen, ellenkező esetben a végeredmény
színhatása nem lesz egységes.
7. A lapok sarkokkal, ill. a fal-padlózattal való találkozását flexibilis fugával tömítsük (pl. szilikonnal). Szilikon fuga helyett összekötő profil alkalmazása is lehetséges.
Ugyancsak szilikonnal szigeteljük a burkolat felületére tervezett szerelvények környékét is (pl. vízcsap). A dilatációs rések et az alapon kialakított dilatációs
nyílásokhoz igazítsuk. Nagy felület burkolása esetén használjunk dilatációs profilokat.
8. A lapokat vigyük fel a helyükre és szorítsuk a felületre. Az egyes lapok között használjunk fugakeresztet.
9. A ragasztót a felületről, a szerszámokról és a kezünkről is töröljük le egészen. Semmiképpen ne hagyjunk ragasztómaradékot a felületen.
10. Ne vegyük használatba még legalább 24 órán át.
FUGÁZÁS
1. A mozaiklapok felburkolása után minimum 24 órának kell eltelnie ahhoz, hogy megkezdhessük a fugázást.
2. Kizárólag extrafinomságú flexibilis fugát használjunk a gyártó útmutatása alapján.
3. Használjunk fugázó gumit.
4. A fuga lehet a mozaikok felületével azonos magasságban, vagy mélyebben, mely így kiemeli a mozaik elemek domború alakját és f ormáit.
5. A fugát alaposan, átlós irányokban kenjük szét a felületen a fugázó gumival úgy, hogy biztosan kitöltse a réseket, majd nedves ruhával simítsuk ki a rések
egyenetlenségeit.
6. A fugázás befejeztével tiszta nedves szivaccsal, többször áttörölve tisztítsuk le tökéletesen a felületet.
7. Ne vegyük használatba még legalább 24 órán át.
ÁPOLÁS
1. A burkolólapok rendszeres ápolását rozsdamentes acél/réz számára gyártott szerekkel végezzük a gyártói útmutatás szerint. Ne használjunk erős, savas bázisú
vegyszereket.
FONTOS: ne használjunk olyan vegyszereket, amelyek megkaristolhatják a fém felületét!
2. Tisztítás: A fémlapok tisztítását kizárólag puha, karcolásmentes anyaggal, szappanos vízzel, vagy alkoholos tisztítószerekkel végezzük.
3. Vigyázzunk, hogy a tisztítószer sose száradjon rá a lapok felületére.
4. A fémlapokhoz ne használjunk drótszivacsot, sem semmiféle olyan anyagot, amely mechanikai - vagy kémiai kárt tehetne a felületen!
5. Ne hagyjunk a fém felületen étel - italmaradékot, forró fémedényeket vagy fémdobozos termékeket.
FELÚJÍTÁS
1. Az acéllapok rozsdamentes acélból készültek, így ellenállóak a korrózióval szemben, és nem rozsdásodnak. Ellenállóak a természetes vízzel, párásodással de
savval vagy lúggal szemben is.
2. A rézlapok nedvesség, széndioxid és egyéb légköri hatás következtében patinásodnak, jellegzetes zöld bevonat képződik a felületükön. A kereskedelmi forgalomban
kaphatók olyan tisztítószerek, amelyek kifejezetten réz tisztítására alkalmasak, ezeket használjuk - mindig a gyártói útmutatásnak megfelelően.
TECHN!KAI TANÁCS: A METALLIC kollekció lapjai rozsdamentes acéllal, vagy rézzel bevont kerámia-magra készülnek. A kollekció mindegyik elme alkalmas beltéri falak
borítására pl. előtérbe, konyhába, fürdőszobába, és olyan helyekre is, ahol közvetlenül és folyamatosan érheti víz pl. zuhanykabinokba.

Szín-és méretbeli eltérések
A fémlapok és -mozaikok természetes anyagból készülnek, ezért méretükben, vastagságukban jelentkezhetnek különbségek (ennek tűréshatára a katalógusban megadott méretekhez képest ± 2mm. Így az
ilyen jellegű észrevétel nem képezheti reklamáció tárgyát Éppen ezért, az egy helyiségbe felhasználandó burkolólapokat mindig azonos gyártásból válogassuk össze. Mielőtt hozzáfognánk a munkához,
győződjünk meg róla, hogy a vásárolt termék megfelelő minőségű és árnyalatú-e. A burkolás megkezdése előtt észrevehető hibákat a burkolás után nem tudjuk figyelembe venni.

További információk a www.dunin.hu oldalon, illetve kérdés esetén forduljanak közvetlenül a DUNIN.HU technikai tanácsadó részlegéhez.
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