DUNIN ÜVEGMOZAIKOK
BURKOLÁSI, HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a DUNIN üvegmozaikját 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 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 m indenekelőtt azt, hogy megfeleljen a tervezett célra
való felhasználás feltételeinek is. Minden burkolással összefüggő munkát bízzunk képzett, tapasztalt szakemberre!
VÁGÁS
1. A GLAM, JADE és a FAT CUBE kollekció mozaikjai és alaplapjai anyagában színezett üvegből készülnek. A GLASS MIX és a VITRUM kollekció mozaikjai és
alaplapjai, lap alsó feléről speciális festékanyaggal (nátrium-kálcium-kálium) festett float típusú átlátszó üvegek. A Q kollekció mozaikjai és alaplapjai kvarcüvegből
(szilikát) készültek.
2. Az üveglapok és -mozaikok gyémánttárcsás sarokcsiszolóval, illetve görgős üvegvágóval darabolhatóak. Természetesen bízhatjuk a feladatot üvege s szakműhelyre
is.
3. A lyukasztásokat üveghez használatos gyémántfúróval lehet elvégezni.
4. Az üveglapok és -mozaikok vágása házi körülmények között eléggé kockázatos. Legjobb, ha sikerül úgy terveznünk, hogy ne is kelljen az egyes elemeket
szétszabdalni.
BURKOLÁS
1. Az üveglapokat és -mozaikokat üvegmozaikok számára gyártott fehér, flexibilis ragasztóval kell felburkolni, a termékgyártó útmutatásának megfelelően. A sötét
színűeket azonban - pl. a fekete, vagy barna színeket - lehet szürkével is ragasztani.
FONTOS: a GOLDEN, SILVERATO, VITRUM, FAT STICK 189 valamint a GLASS MIX (S186-S205) egyes színeinek felburkolásához kizárólag tükör ragasztására
használatos fehér, vagy színtelen szilikonragasztó alkalmas. Mielőtt hozzáfognánk a burkoláshoz, ajánlatos egy kisebb felületen kipróbálni ragasztó, ill. a
fuga viszonyát a burkolattal, hogy meggyőződjünk róla, nem keletkezik-e színváltozás.
2. A burkolás megkezdése előtt készítsük elő megfelelően az alapot, melynek száraznak, egyenletesnek (gletteltnek) és tisztának ke ll lennie.
FONTOS: a GLASS MIX kollekció darabjait nem ajánlatos könnyűszerkezetű falak burkolására használni, mivel a burkolási hibák az üvegtáblák repedéséhez
vezethetnek, ha az alap deformálódik.
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 barázdá k keletkezzenek. Az
üveglapokat, ill. mozaikokat csak friss ragasztóalapra lehet felragasztani, egyenletesen rászorítva a felületre.
FONTOS: ne alkalmazzunk pontragasztást! A ragasztóanyagnak egészen ki kell töltenie a burkolólap alatti területet, hogy ne keletkezhe ssenek „árnyékfoltok”. Ha a
falra burkolunk, javasoljuk, hogy az üveglapok hátoldalán is kenjenek szét némi ragasztót. Az így előkészített lapot szorítsuk a falhoz és enyhén
mozgassuk meg az előkészített alapon - ettől lesz megfelelő a tapadás.
6. A lapok sarkokkal, ill. a fal-padlózattal való találkozását elasztikus fugával tömítsük (pl. szilikonnal). Szilikonfuga 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.
7. A lapokat, ill. mozaikokat rakjuk fel, és szorítsuk a felületre. A lapok között használjunk fugázó keresztet.
8. A ragasztót a felületről, a szerszámokról és a kezünkről is töröljük le egészen. Semmiképp ne hagyjunk ragasztómaradékot a f elületen.
9. Ne vegyük használatba még legalább 24 órán át.
FUGÁZÁS
1. Az üveglapok, ill. mozaikok felburkolása után minimum 24 órának kell eltelnie ahhoz, hogy megkezdhessük a fugázást.
2. Kizárólag extra finomságú, üvegmozaikok számára alkalmas fugát használjunk, a gyártó útmutatása szerint.
3. Használjunk fugázó gumit.
4. A fuga lehet a lapok felületével azonos magasságban, vagy mélyebben, mely így kiemeli a mozaik elemek domború alakját és form áit.
FONTOS: a FAT CUBE és a DROPS 110/158 mozaikok fugázásakor semmiképp NE fugázzunk a felülettel azonos magasságig. A legjobb hatást akkor érhetjük el,
ha a lehető legmélyebben visszaszedjük a fugát az elemek közül (kb. a magasság feléig). Nedves ruhát, szivacsot, vagy lágy ki s kefét használjunk, hogy a
lehető legalaposabban megszabaduljunk a fugafölöslegtől.
TECHN!KAI TANÁCS: némelyik mozaik család szorosan rakott kockákból áll – azonban ezeket is fugázzuk ki, hogy ne maradjon rés az elemek között.
5. 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.
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. Az üveglapok és mozaikok tisztításához KIZÁRÓLAG üveg tisztítására alkalmas szereket használjunk, azok gyártóinak utasításai szerint.
2. Az üveglapok és mozaikok tisztítását kizárólag puha, karcolásmentes anyaggal végezzük. Vigyázzunk, hogy a tisztítószer sose száradjon rá a lapok felületére.
TECHN!KAI TANÁCS: A DUNIN MOZAIKOK FELHASZNÁLHATÓAK BÁRMELY VIZES HELYISÉGBEN. A GLASS MIX, JADE, FAT CUBE, Q SERIES STB.
MOZAIKOK ALKALMASAK MEDENCÉK, SZÖKŐKUTAK KIALAKÍTÁSÁRA IS. KIVÉTEL: A GOLDEN, SILVERATO, VITRUM, FAT STICK 189
ÉS A GLASS MIX KOLLEKCIÓ NÉHÁNY SZÍNE (S186-S205), amelyek másfajta gyártási technológiával készültek, ezért nem alkalmasak olyan
elemek burkolására, amelyek állandóan érintkezhetnek üzemi-, vagy használati vízzel.

Szín-és méretbeli eltérések
Az üveglapok és -mozaikok természetes anyagból készülnek, ezért méretükben, vastagságukban jelentkezhetnek különbségek (ennek tűréshatára a katalógusban megadott méretekhez képest ± 2mm)
ezért az ilyen jellegű észrevétel nem képezheti reklamáció tárgyát. Éppen ezért az egy helyiség be burkolandó üveglapokat és-mozaikokat mindig azonos gyártásból rendeljük meg. 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.
DUNIN – minden jog fenntartva

2011. VI.15.

