DUNIN KŐMOZAIKOK
BURKOLÁSI, HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy a DUNIN kőmozaikjait 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 DUNIN kőmozaikjai természetes kövekből készültek: ónix, márvány, travertin, kvarc, pala, folyami kavics s tb.
2. A kőmozaikok gyémánttárcsás sarokcsiszolóval darabolhatóak.
3. A lyukasztásokat kövekhez használatos gyémántfúróval lehet elvégezni.
4. A kőmozaikok vágása házi körülmények között eléggé körülményes. Legjobb, ha sikerül úgy terveznünk, hogy ne is legyen szükség az egyes elemek
szétszabdalására.
BURKOLÁS
1. Kőmozaikok számára készült fehér, elasztikus ragasztóanyaggal burkoljunk, a termékgyártó útmutatásának megfelelően.
2. A burkolás megkezdése előtt készítsük elő megfelelően az alapot, melynek száraznak, egyenletesnek, tisztának, 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 ragasztóanyagot (a réteg vastagságát a ragasztó gyártója adja meg) fogas lehúzóval vigyük fel úgy, hogy a felületen egyenletes b arázdák keletkezzenek. A
mozaiklapokat csak friss ragasztóalapra lehet felragasztani, egyenletesen rászorítva a felületre. Ne alkalmazzunk pontragasztást! A ragasztóanyagnak egészen ki
kell töltenie a burkolólap alatti területet!
6. A lapok sarkokkal ill. a fal-padlózattal való találkozását elasztikus fugával tömítsük (pl. szilikonnal). Szilikon fuga helyett összekötő profil alkalmazá sa 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.
FONTOS: kizárólag természetes kövekhez gyártott szilikont használjunk.
7. A mozaiklapokat rakjuk fel, és szorítsuk a felületre. A lapok között használjunk fugakeresztet.
8. A ragasztót a felületről, a szerszámokról és a kezünkről is töröljük le egészen. Semmiképp ne hagyjunk ragasztómaradékot a felületen.
9. 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. Ha impregnálásra van szükség, azt mindenképpen a fugázás előtt végezzük el, a szer gyártójának útmutatása alapján.
3. Mielőtt megkezdenénk a fugázást, érdemes egy kis felületen tesztelni, hogy nem keletkezik-e elszíneződés. Az élénk színű fugák ugyanis befolyásolhatják a kövek
színárnyalatát.
4. Kőmozaikok számára gyártott fugákból válasszunk, és a gyártó útmutatása alapján járjunk el.
FONTOS: a kőmozaikok felületét fólia védi, amelyet fugázás előtt el kell távolítani.
TECHN!KAI TANÁCS: némelyik mozaiklap-család szorosan rakott kockákból áll – azonban ezeket is fugázzuk ki, hogy ne maradjon rés az elemek között.
5. A fugázáshoz fugázó gumit használjunk.
6. A fuga lehet a mozaikok felületével azonos magasságban, vagy mélyebben, mely így kiemeli a mozaik elemek domború alakját és f ormáit.
FONTOS: DARK ARDA és a YELLOW ARDA mozaikok akkor mutatnak jól, ha a lehető legmélyebben visszaszedjük a fugát (akár a kockamagasság feléig) Nedves
ruhát, szivacsot, vagy lágy kis kefét használjunk ahhoz, hogy a lehető legalaposabban megszabaduljunk a fugafölöslegtől.
7. A fugát alaposan, átlós irányokban kenjük szét a felületen többször a fugázó gumival úgy, hogy biztosan kitöltse a réseket, majd nedves ruhával simítsuk el az
egyenetlenségeket.
8. A fugázás befejeztével tiszta, nedves szivaccsal, többször áttörölve takarítsuk le tökéletesen a felületet.
9. Ne vegyük használatba még legalább 24 órán át.
IMPREGNÁLÁS
1. Impregnálás a burkolás előtt: a kőmozaikok védő impregnálását, a forgalomban lévő általános impregnáló szerekkel, gyártói útmutatás szerint végezzük.
2. EFEKT WET STONE: ha a mozaiklapoknak ún. „WET STONE” (vizes kő) kinézetet szeretnénk adni, akkor burkolás után használják Dunin Techn!k
termékcsaládjából a WET STONE EFFECT impregnálószert a használati útmutató szerint.
FONTOS: a WET STONE EFFECT impregnálószer a matt kövekhez használható. Nem alkalmas polírozott felületek impregnálására.
3. Felületvédelmi kezelés: a kőmozaikokat rendszeresen kezeljük impregnálószerrel, ez megvédi a felületet a nedvesség, a szennyeződések stb. beszívódá sától, de
nem zárja el a kő pórusait. Az impregnálószert használjuk rendszeresen, gyártói útmutatás szerint.
ÁPOLÁS
1. A kőmozaikokat rendszeresen ápoljuk kövek számára gyártott szerekkel.
2. Tisztítás: ne hagyjunk a kő felületén víz, gyümölcs, zöldség vagy zsírfoltokat, mert ezek mészkőlerakódások kialakulásához vezethetnek , így károsodhat a felület.
NE használjunk klór, vagy savas bázisú tisztítószereket! Zsírfolt eltávolításához lúgos tisztítószert használjunk. Rozsda vagy mészkőlerakódást kizáról ag az erre a
célra ajánlott tisztítószerrel távolítsunk el, hogy ne okozzunk mattosodást vagy eróziós károkat.
TECHN!KAI TANÁCS: a ZEN kollekció homlokzatburkoló elemei természetes kvarcitból és palakőből készültek. A lapokat szorosan egymás mellé burkoljuk, kő
ragasztására alkalmas habarcsra. Javasoljuk a lapok fugázását, majd impregnáljuk újra olyan szerrel, amely védelmet nyújt a s zennyeződések
felszívódása ellen. A ZEN kollekció darabjai alkalmasak kül- és beltéri használatra egyaránt, így nem csak a teraszon, hanem a nappaliban
fürdőszobában stb. is jól mutatnak.
Méret- és színbeli eltérések
A kőmozaikok természetes anyagból készülnek, ezért méretükben, vastagságukban jelentkezhetnek különbségek (ennek tűréshatára a katalógusban megadott méretekhez képest ± 2mm).Így az ily en
jellegű észrevétel nem képezheti reklamáció tárgyát. Éppen ezért az egy helyiségbe burkolandó mozaiklapokat mindig azonos gyá rtásból válogassuk össze. A burkolás előtt 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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