ETN!K FA ÉS BAMBUSZ MOZAIKOK DUNIN
BURKOLÁSI, HASZNÁLATI ÉS ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy a DUNIN mozaikjait 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 elbírálá sának is feltétele.
Amikor burkolólapot 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 mozaikokat kézi fűrésszel vagy lombfűrésszel darabolhatjuk, ezt követően csiszolópapírral finomítsuk a kockák oldalát.
2. Körlyukasztást fafúróval végezhetünk.
3. A famozaikok vágása házi körülmények között eléggé körülményes. Legjobb, ha sikerül úgy terveznünk, hogy ne is legyen szükség az egyes elemek szétszabdalására.
BURKOLÁS
1. A munka megkezdése előtt portalanítsuk, zsírtalanítsuk, víztelenítsük a területet. Famozaikok burkolásához a legoptimálisabb, ha a helyiség hőmérséklete kb 20 C, páratartalma
pedig 50% körüli.
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 helyiségekben szigetelőanya g használata is szükséges.
4. Ne burkoljunk fuga használata nélkül!
5. A DUNIN Techn!k termékcsalád POWERFLEX ragasztóját fogas lehúzóval (max. 3mm-es fogtávolságúval) vigyük fel úgy, hogy a felületen egyenletes barázdák 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! A POWERFLEX gyorsan kötő ragasztó, ezért a munka végeztével azonnal tisztítsuk le a kezünket és szerszámokat oldószerrel!
FONTOS: a mozaikok ragasztásához semmiképp ne használjunk hagyományos ragasztóanyagot, vagy szilikont!
6. A lapok sarkokkal, ill. a fal-padlózattal való találkozását a DUNIN Techn!k termékcsalád SUPERFLEX fugájával tömítsük. SUPERFLEX fuga helyett összekötő profil alkalmazása is
lehetséges. SUPERFLEX fugával tömítsük a burkolat felületére tervezett szerelvények környékét is (pl. vízcsap). A dilatációs réseket az alapon kialakított dilatációs nyílásokhoz
igazítsuk. Nagy felület burkolása esetén használjunk dilatációs profilokat.
7. A lapokat igazítsuk a helyükre és szorítsuk a felületre. Az egyes 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 lapok felburkolása után minimum 24 órának kell eltelnie ahhoz, hogy megkezdhessük a fugázást.
TECHN!KAI TANÁCS: A munka megkezdése előtt érdemes egy kis területen próbafugázást végeznünk, hogy megtapasztaljuk a fuga viselkedését.
2. Használjunk SUPERFLEX fugát - 300ml és 600ml-es kiszerelésekben kapható – a csomagoláson megadott használati útmutató szerint.
FONTOS: Fugázáshoz ne használjunk hagyományos ragasztóanyagot, vagy szilikont!
3. A fuga gyorsan szárad, ezért egyszerre csak 0,5 m² felületen dolgozzunk, és azonnal szedjük le a felesleget a fugázógumival, majd tisztítsuk le tökéletesen a DUNIN Techn!k
termékcsalád XTRIM oldószerével. XTRIM helyett használhatunk benzines vagy nitrocellulóz tartalmú higítószert. Először mindenképpen próbáljuk ki a hígítót egy kisebb felületen,
mivel a gyengébb szerek lehet, hogy nem oldják fel egészen a fugaszennyeződést. Hígító használatakor mindenképp húzzunk megfelelő védőkesztyűt!
FONTOS: a sötétbarna fuga által okozott szennyeződést a famozaikról kizárólag a DUNIN Techn!k termékcsalád XTRIM hígítója tudja eltávolítani, melyet vásárláskor a
fugához adunk. Tisztításkor az XTRIM-hez ne adjunk semmi egyéb szert!
TECHN!KAI TANÁCS: Nagyon fontos, hogy a fugamaradékokat mindenképpen a lehető legalaposabban távolítsuk el az oldószerrel minden mozaikkockáról, mert ha mégis rászáradna,
akkor már csak mechanikusan lehet eltávolítani, 240-es szemcseméretű csiszolópapírral vagy csiszológéppel.
4. A fuga lehet a lapok felületével azonos magasságban, vagy mélyebben, mely így kiemeli a mozaik elemek domború alakját és formáit.
5. Ne vegyük használatba még legalább 24 órán át.
TECHN!KAI TANÁCS: a maradék fuga letakarításához fugázógumi helyett használhatunk más szerszámot is, pl. fém, vagy japán spaklit, amivel könnyebb eltávolítani a fölösleges
anyagot, de óvatosan dolgozzunk, nehogy felsértsük a mozaikok felületét.
IMPREGNÁLÁS
FONTOS: a lakkozott mozaikokat nem impregnáljuk, csak az olajjal kezelteket!
1. Impregnálás előtt tisztítsuk meg a felületet, majd kenjük be a DUNIN Techn!k termékcsalád NATURAL OIL impregnálószerével.
2. A kenéshez ecsetet, vagy puha rongyot használjunk. Az impregnálószerrel egyenletesen vonjuk be a felületet. Szükség esetén 24 óra múlva újabb réteget vihetünk fel.
3. 48 óra elteltével használatba vehetjük.
ÁPOLÁS
1. A mozaikokat KIZÁRÓLAG fafelületekhez gyártott szerekkel ápoljuk rendszeresen, a gyártói útmutatás szerint.
FONTOS: ne használjunk marószereket, szilikon tartalmú vagy egyéb olyan vegyszert, amely kárt tehet a fa felületében.
FELÚJÍTÁS
1. Olajjal kezelt mozaikok – min. 1 réteg olajjal, a gyártó útmutatása szerint.
2. Lakkozott mozaikok – min. 2 réteg lakkal a gyártó útmutatása szerint.
TECHN!KAI TANÁCS: Ha a mozaik összekarcolódik, legjobb szakember segítségével felcsiszolni, majd újból belakkozni, vagy olajjal keze lni a felületet.
FONTOS: ne hagyjunk az Etn!k mozaikok felületén víz, forró, vagy intenzív színű folyadékfoltokat, mint pl. bor, szörp stb., mert maradandó elszíneződést okozhat.
TECHN!KAI TANÁCS: Az Etn!k kollekció tömör, a gyártás korábbi fázisában impregnált fából készül. Az Etn!k bambuszmozaikja sajtolással, természetes bambuszhajtásokból készül,
felülete több rétegben lakkozott. A mozaik, fajtától függően, kül- és beltéri használatra is alkalmas: fürdőszobába, nappaliba, konyhába, de verandára, teraszra
stb. is.
Szín-és méretbeli eltérések
AZ Etn!k kollekció természetes anyagból készül, ezért a mozaikok méretében és vastagságában jelentkezhetnek különbségek (ennek tűréshatára a katalógusban megadott méretekhez képest ± 2mm. Így az ilyen jellegű
észrevétel nem képezheti reklamáció tárgyát. Az egy helyiségbe használandó 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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