
 

 

 

3D MAZU płytki szklane DUNIN 

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI 
 

 

 

Dziękujemy za wybór płytek szklanych DUNIN i zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi montażu i konserwacji. Nasze zalecenia są efektem pracy 

specjalistów DUNIN i pozwolą Państwu jak najdłużej cieszyć się walorami płytek. Stosowanie się do naszych zaleceń i wskazówek jest także warunkiem i podstawą do 

ewentualnych reklamacji. Wybierając płytki należy uwzględnić nie tylko ich barwę czy wzór, ale przede wszystkim walory użytkowe, stosując płytki zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Wszelkie prace związane z montażem płytek należy powierzyć wykwalifikowanemu specjaliście, pamiętając o zasadach wynikających z ogólnej wiedzy 

budowlanej. 

 

CIĘCIE 

1. Płytki szklane z serii 3D MAZU wykonane są ze szkła o grubości 5mm.  

2. Poszczególne płytki można dowolnie ciąć (szkło niehartowane), np. nożem do cięcia szkła (zwykłym lub olejowym). Płytki można także przyciąć w profesjonalnym 

zakładzie szklarskim.  

3. Okrągłe otwory należy wykonywać wiertłem diamentowym do szkła. 

4. Cięcie płytek szklanych w warunkach domowych nie jest łatwe. Zalecamy ułożenie wzoru w taki sposób, aby nie było potrzeby przycinania poszczególnych  

    elementów. 

 

KLEJENIE  

     1. Przed przyklejeniem płytki do ściany należy upewnić się, że wzór skierowany jest we właściwą stronę. Elementy należy przyklejać pojedynczo, w odpowiedniej  

    kolejności kolorystycznej. 

 

RADA TECHN!KA: na powierzchni, do której będą przyklejone płytki, należy dokładnie odmierzyć wymiary według których zostaną przyklejone płytki. Dzięki temu  

                           Będzie łatwiej kontrolować ułożenie płytek i linię pionu. 

 

2. Płytki szklane z serii 3D MAZU należy kleić jedynie na bezbarwnych klejach silikonowych do luster lub szkła według zaleceń producenta. Klej  silikonowy  

    zapewni im najlepszą przyczepność z podłożem. 

    3. Nie stosować montażu bezszczelinowego, czyli na „styk”. Płytki należy przyklejać zachowując pomiędzy nimi minimalnie 3 mm odstęp. 

4. Przed przyklejeniem płytek należy odpowiednio przygotować podłoże – powinno być czyste, równe i stabilne. 

    UWAGA: płytek szklanych z serii 3D MAZU nie należy układać na konstrukcjach wykonanych w technice lekkiej zabudowy, gdyż efektem niewłaściwego montażu,  

                   może być pękanie szklanych tafli, spowodowane odkształceniem się podłoża. 

5. Podłoże należy zagruntować płynem gruntującym za pomocą szerokiego pędzla bądź wałka malarskiego. W pomieszczeniach o dużej wilgotności należy stosować  

    grunt izolacyjny.  

6. Klej nakładać punktowo na spodzie płytki, w czterech rogach, zachowując min. 3 cm odstęp od najbliższej krawędzi. Następnie, pośrodku płytki, nałożyć klej 

paskami, zachowując niewielkie odstępy, aby mógł odpowiednio szybo wyschnąć i się związać. 

    UWAGA: nakładać cienką warstwę kleju – nadmiar może wypłynąć spod płytki, a zbyt gruba warstwa utrudni jego wiązanie. 

7. Przykleić płytkę do ściany, dociskając jej powierzchnię przez około minutę. Po przyklejeniu pierwszej płytki należy sprawdzić, czy nałożono odpowiednią ilość kleju i  

    czy element przylega do ściany. 

8. Miejsca styku płytek takie jak naroża, łączenia ścian i podłóg należy uszczelnić fugą elastyczną np. silikonem.  Zamiast spoiny silikonowej można zastosować profil  

    łącznikowy. Silikonem należy także uszczelnić miejsca montażu elementów (np.baterii) przechodzących przez płaszczyznę płytek. Szczeliny dylatacyjne powinny być  

    zgodne z dylatacjami istniejącymi w podłożu. W przypadku montażu płytek szklanych na większych powierzchniach należy zastosować profile dylatacyjne. 

9. Usunąć klej z powierzchni płytki, a także z narzędzi i rąk. Resztki kleju nie mogą pozostać na płytce.  

  10. Nie użytkować przez minimum 48 godzin. 

 

RADA TECHN!KA: w razie gdyby wystąpił efekt tzw. „spływania płytek” można użyć piankę taśmową dwustronnie klejącą (grubość około 1mm). Należy wówczas nałożyć  

                                grubszą warstwę kleju, aby po przyłożeniu płytki do powierzchni można było skorygować jej ustawienie. Po dociśnięciu płytki do ściany taśma złapie  

                              przyczepność. Można także zastosować tzw. drewnianą listwę startową. Wystarczy zamontować ją do ściany pod ostatnim rzędem płytek. Listwa  

                              ułatwi wypoziomowanie pierwszego rzędu i zapobiegnie spływaniu płytek. Po zakończeniu pracy należy zdemontować listwę startową. 

 

SPOINOWANIE  

1. Do spoinowania należy przystąpić najwcześniej 48 godzin po przyklejeniu płytek do podłoża. 

2. Używać silikonowych bądź tradycyjnych, drobnoziarnistych fug według zaleceń producenta. Należy ostrożnie fugować płytki, aby nie porysować ich powierzchni. 

 

RADA TECHN!KA: spoinując, brzegi płytek należy zabezpieczyć taśmą malarską, aby nie zniszczyć błyszczącej powierzchni szkła. 

 

3. Spoinę można kłaść równo z powierzchnią płytek bądź stosować jej częściowe wybranie, co podkreśli wypukły kształt i formę płytek. 

4. Po nałożeniu oczyścić powierzchnię płytek czystą, wilgotną gąbką. 

5. Nie użytkować przez minimum 48 godzin. 

 

PIELĘGNACJA 

1. Do regularnej pielęgnacji płytek należy stosować TYLKO środki przeznaczone do powierzchni szklanych zgodnie z załączoną do nich instrukcją. 

2. Płytki szklane należy czyścić jedynie za pomocą gładkiego, nierysującego materiału. Nie należy dopuścić, aby środki czyszczące zaschły na powierzchni płytek. 

3. Nie należy pozostawiać gorących garnków itp. w bezpośrednim kontakcie z taflą szklaną – ciepłe naczynia nie powinny stykać się z płytkami. 

 

RADA TECHN!KA: płytki szklane 3D MAZU można stosować wewnątrz budynków np. w sypialni, łazience, kuchni itp. Płytki można montować na ścianie za kuchenką  

                               gazową, elektryczną lub indukcyjną. Zalecamy zachować bezpieczną odległość pomiędzy płytą grzewczą, a taflą szklaną. Należy pamiętać, aby  

                               gorące naczynia, garnki itp. nie stykały się bezpośrednio z płytkami. 

                                   

 

 

 
 

 

Różnice w odcieniach i rozmiarach płytek 

Płytki szklane produkowane są z naturalnego surowca, dlatego grubość oraz wielkość płytek (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi ± 2 mm) może wpływać na zmianę odcienia koloru. 

Trójwymiarowy efekt uzyskiwany jest dzięki warstwowemu nakładaniu farby, co może wpłynąć na różnice w odcieniach, ale nie wiąże się to z wadliwością produktu. Wyżej wymienione warunki nie stanowią 

podstaw do reklamacji. Należy zwrócić uwagę, aby płytki przeznaczone do jednego pomieszczenia były zawsze zamawiane w jednej partii. Przed zamontowaniem płytek należy upewnić się, że zakupiona 

partia płytek ma odpowiednią jakość, wymiar i odcień. Nie zastosowanie się do wyżej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do reklamacji. 

 

Więcej informacji można znaleźć w Karcie Produktu 3D MAZU dostępnej na stronie www.dunin.eu bądź kontaktując się bezpośrednio z działem technicznym DUNIN.  
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