INSTRUKCE PRO POKLÁDKU MOZAIKY NALEPENÉ NA TEXTILNÍ NEBO HT-K SILIKONOVÉ SÍTI
1 - Roztáhněte lepidlo (pro materiály s nulovou nasákavostí např. ADESILEX od MAPEI) zubovou stěrkou, výška zubu 2 až 3 mm.
2 - Položte plata mozaiky do lepidla, srovnejte je pečlivě a pohlídejte, aby vzdálenost mezi platy odpovídala šířce spáry tak, aby všechny spáry mezi
mozaikou byly stejné.
3 - Přitačte mozaiku gumovou nebo dřevěnou spárovací stěrkou do lepidla.
4 - Jakmile je lepidlo zaschlé, vyspárujte mozaiku vhodnou spárovací hmotou. Při spárování postupujte dle instrukcí výrobce spárovací hmoty.
5 - Odstraňte zbytky spárovací hmoty stěrkou na sklo.
6 - Umyjte obklad mokrou houbou.
7 - Dokončete čištení mozaiky suchým hadrem.
* Je nezbytné mozaiku od spárovací hmoty dobře vyčistit dříve než zaschne.
Epoxidová spárovací hmota (např. KERAPOXY od MAPEI) se čistí okamžitě po spárování, nejprve čistící drsnou houbou, poté měkkou spárovací houbou,
namáčenou do vody. Při spárování velkých ploch dbáme na to, aby při čištění spár vodou nedocházelo k namáčení dosud nezaspárované plochy.
Pokud budete používat speciální čistící přípravky na odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot (např. KERAPOXY CLEANER nebo KERANET),
vždy si pečlivě přečtěte návod výrobce. Nezapomeňte také vždy čistící přípravek nejprve vyzkoušet na malé ploše čištěného povrchu a až poté použít na celý obklad. Výše uvedené agresivní čistící prostředky nejsou vhodné pro mozaiku s perletovým nebo metalickým povrchem. Výrobce nenese
odpovědnost za reklamace způsobené nesprávným použitím speciálních čistících prostředků.
Práce se spárovací hmotou na cementové bázi (např. ULTRACOLOR od MAPEI) je snažší, nicméně i zde je nutné čistit obklad ihned po zavadnutí spárovací hmoty mokrou houbou a poté vytřít hadrem do sucha.
Povrch obkladu z mozaiky musí být několikrát řádně umyt čistou vodou.

Detail HT-K systému,
sikonové podkladní sítě, kterou
požívá výrobce HISBALIT.

Další užitečné informace najdete zde: https://www.mozaiky.net/poradenstvi.html
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INSTRUCTIONS:
1 - Roztáhněte lepidlo (pro materiály s nulovou nasákavostí např. ADESILEX od MAPEI) zubovou stěrkou, výška zubu 2 až 3 mm.
2 - Položte plata mozaiky do lepidla, srovnejte je pečlivě a pohlídejte, aby vzdálenost meziINSTALLATION
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OR TRANSPARENT FILM
3 - Přitačte mozaiku gumovou nebo dřevěnou spárovací stěrkou do lepidla.
1- Using a notched trowel spread a layer of tile adhesive 0,07 to 0,11
4 - Jakmile je lepidlo suché, namočte houbou papír nalepený na mozaice. Je velice důležité namočit vždy pouze ten papír, který se odstraní okamžitě.
inch thick.
Nikdy nesmíte nechat namočený papír zaschnout, aniž byste ho odstranili. Zaschlý papír se z mozaiky odstraňuje velice obtížně.
2 - Place the Hisbalit tiles over the tile adhesive. Align the tiles taking
care the distance among them matches the distance between the
5 - Odstraňte papír tak, jak vidíte na obrázku.
pieces, so that all joints are equal.
6 - Umyjte zbytky lepidla mokrou houbou.
3 - Beat the glazed covering with a wood or rubber trowel so that it
penetrates the layer of tile adhesive.
7 - Jakmile je lepidlo zaschlé, vyspárujte mozaiku vhodnou spárovací hmotou. Při spárování postupujte dle instrukcí výrobce spárovací hmoty.
4 - Once it is dry, moist the paper covering the Hisbalit tiles. It is
8 - Odstraňte zbytky spárovací hmoty stěrkou na sklo.
very important to moist only the paper that is going to be removed
inmediatly. Do not allow the paper to get dry once it has been moisted.
9 - Umyjte obklad mokrou houbou.
5 - Remove the paper as shown in the image
10 - Dokončete čištení mozaiky suchým hadrem.

6 - Clean off the excess adhesive with a moist sponge

7 - Once the tile adhesive is dry, fill the joints with grout and special
* Je nezbytné mozaiku od spárovací hmoty dobře vyčistit dříve než zaschne.
mortar čistící
with a grout
float.
Epoxidová spárovací hmota (např. KERAPOXY od MAPEI) se čistí okamžitě po spárování, nejprve
drsnou
houbou, poté měkkou spárovací houbou,
namáčenou do vody. Při spárování velkých ploch dbáme na to, aby při čištění spár vodou nedocházelo
k
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8 - Remove most of it with dosud
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Pokud budete používat speciální čistící přípravky na odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot (např. KERAPOXY CLEANER nebo KERANET),
- Clean withna
a moist
vždy si pečlivě přečtěte návod výrobce. Nezapomeňte také vždy čistící přípravek nejprve9 vyzkoušet
malé sponge
ploše čištěného povrchu a až poté použít na celý obklad. Výše uvedené agresivní čistící prostředky nejsou vhodné pro mozaiku s perletovým nebo metalickým povrchem. Výrobce nenese
10 - Finish cleaning with a dry cloth.
odpovědnost za reklamace způsobené nesprávným použitím speciálních čistících prostředků.
Práce se spárovací hmotou na cementové bázi (např. ULTRACOLOR od MAPEI) je snažší, nicméně i zde je nutné čistit obklad ihned po zavadnutí spárovací hmoty mokrou houbou a poté vytřít hadrem do sucha.
Povrch obkladu z mozaiky musí být několikrát řádně umyt čistou vodou.
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Další užitečné informace najdete zde: https://www.mozaiky.net/poradenstvi.html

