
ETN!K mozaic din lemn si bambus DUNIN
INSTRUCTIUNI de MONTAJ, UTILIZARE si INTRETINERE

Va multumim pentru  alegerea  mozaicului  DUNIN  si  va  incurajam  sa cititi  instructiunile  de  montaj  si  intretinere.  Recomandarile  noastre  sunt  bazate  pe activitatile
specialistilor DUNIN si va vor permite sa va bucurati cat mai mult de calitatile mozaicului nostru. Respectarea recomandarilor noastre este, de asemenea, o conditie si o
baza pentru orice reclamatie. Atunci cand alegeti un mozaic, ar trebui sa tineti cont nu numai de culoarea sau modelul lui ci in primul rand de valorile sale functionale,
folosind mozaicul in conformitate cu scopul lui. Toate lucrarile legate de montajul mozaicului trebuie sa fie facute de catre un specialist calificat, tinand cont de principiile
care decurg din cunostintele generale de constructie. 

TAIEREA
1. Pentru a taia mozaicuri utilizati un fierestrau pentru lemn sau un fierestrau pendular, dupa ce slefuiti marginile cuburilor de mozaic cu un smirghel. 
2. Gaurile rotunde ar trebui sa fie facute cu un burghiu pentru lemn
3. Taierea mozaicului  in conditi de casa nu este usoara de aceea va recomandam sa aranjati modelul astfel incat sa nu aveti nevoie sa decupati elemente din mozaic.

LIPIREA
1. Înainte de a începe munca, curățați bine suprafața din praf, apă și substanțe grase. Conditiile optime pentru montarea mozaicului din lemn sunt: temperatura camerei aprox. 20°C si
umiditatea aproape de 50%. 
2. Inainte de aplicarea placii de mozaic, trebuie pregatita suprafata de montare in mod corespunzator – trebuie sa fie uscata, nivelata, curatata, degresata si fara praf. 
3. Suprafata de montare a mozaicului va trebuii sa fie tratata cu amorsa folosind o pensula lata sau un trafalet. In camerele cu umiditate ridicata trebuie folosita amorsa pentu izolare.
4. Nu montati mozaicul fara a lasa spatiu pentru rosturi.
5. Intindeti adezivul POWERFLEX din gama de produse DUNIN Techn!k cu ajutorul unul spaclu dintat (grosimea dintelor max. 3 mm), astfel incat dupa tararea acestuia pe suprafata
adezivului sa ramana brazde paralele. Trebuie sa lipiti mozaicul doar pe un adeziv proaspat aplicat apoi, apasati, fixati si nivelati uniform pe locul montarii. Nu folositi metoda de lipire
prin puncte, adezivul trebuie sa umple complet suprafata de sub mozaic.Adezivul POWERFLEX este un adeziv cu fixare rapida, de aceea dupa terminarea lucrului, indepartati adezivul
de pe suprafata mozaicului precum si curatati uneltele folosite si mainile cu un diluant. 
    ATENTIE: nu folositi mortare adezive traditionale sau pe baza de silicon pentru lipirea mozaicurilor din lemn!
6.  Zonele de contact ale mozaicului cum ar fi colturile, sau rosturile la perete si podea trebuie sa fie sigilate cu chitul SUPERFLEX din gama de produse DUNIN Techn!k. In loc-ul
chitului SUPERFLEX sa poate folosi un profil de legatura. De asemenea chitul SUPERFLEX trebuie utilizat pentru a sigila locurile unde se monteaza anumite elemente (ex: baterii
baie) care trec pe suprafata mozaicului.  Imbinarile de dilatatii ar trebui sa fie compatibile cu imbinarile de dilatatii existente in suprafata de montare. Atunci cand instalati
mozaicul pe suprafete mai mari, este recomandabil sa utilizati profilele de legatura.
7. Placa de mozaic trebuie aplicata pe perete, apoi apasati, fixati si nivelati uniform. Placile de mozaic se monteaza cu distantieri pentru a lasa rosturi intre ele.
8. Indepartati adezivul de pe suprafata mozaicului precum si de pe uneltele folosite si de pe maini. Nu trebuie sa ramana resturi de adeziv pe placile de mozaic.
9. Nu atingeti mozaicul chituit timp de cel putin 24 de ore.

CHITUIREA
1. Chituirea sa va incepe dupa minim 24 de ore de la montajul placi de mozaic.

SFATUL UNUI MESERIAS: va recomandam sa faceti un test de chit pe o suprafata de mozaic mai mica pentru a asigura chituire cat mai buna.

    2. Va recomandam sa folositi chitul SUPERFLEX in capacitate de 300ml sau 600ml. Va rog urmariti instructiunii si parametrii care se gasesc pe ambalajul produsului.
  ATENTIE: nu folositi chituri traditionale sau pe baza de silicon pentru chituirea mozaicurilor din lemn!

 3. Chitul SUPERFLEX sa intareste, foarte repede, motiv pentru care va recomandam sa chituiti in acelas timp maximum 0.5 m2 din suprafata mozaicului, dupa ce indepartati chitul de
pe suprafata mozaicului folosind spatula din cauciuc. Restul de chit curatati folosind un diluant XTRIM din gama de produse DUNIN Techn!k. In loc-ul diluantului XTRIM puteti folosi
benzina de extractie sau un solvent NITRO pe baza de celuloza. Va recomandam sa faceti un test pentru a verifica calitatea diluantului (unele diluante sunt prea slabe pentru a putea
curata bine resturile de chit). Lucrand cu diluant va recomandam sa folositi manusi de protectie rezistente la solvent.

SFATUL UNUI MESERIAS: este necesar sa indepartati foarte atent excesul de chit de pe suprafata mozaicului, apoi curatati foarte bine mozaicul de resturile de chit folosind un diluant
XTRIM. Nu lasati resturi de chit pe suprafata mozaicului. In cazul in care restul de chit ramane uscat pe suprafata mozaicului il puteti elimina numai mecanic, folosind smirghel de
granulatie 240 sau cu un slefuitor. 

4. Rosturile pot fi umplute cu chit nivelat la suprafata placii de mozaic sau sa poate lasa o adancitura partiala care va da o forma convexa, aceasta adancitura va accentua modelul
elementelor din mozaic.
5. Nu atingeti mozaicul chituit timp de cel putin 24 de ore.

SFATUL UNUI MESERIAS: In loc de spatula din cauciuc, pentru a elimina restul de chit de pe suprafata mozaicului puteti folosi alte unelte de exemplu: un spaclu metalic sau japonez cu
ajutorul carei puteti lua restul de chit. Acest lucru trebuie fi facut cu atentie si cu precizie pentru a nu deteriora suprafata mozaicului.

IMPREGNAREA
        ATENTIE: impregnarea sa face numai pentru mozaicurile din lemn trecute prin baie de ulei. Nu sa impregneaza mozaicurile lacuite.

1. Curatati mozaicul inainte de impregnare, apoi acoperiti mozaicul cu un ulei NATURAL OIL din gama de produse DUNIN Techn!k pentru impregnarea lemnului. 
2. Pentru impregnare folositi un material din bambus moale sau o pensula. Intindeti impregnantul uniform pe suprafata mozaicului. Daca este necesar, puteti aplica alte straturi de ulei
dupa 24 de ore. 
3.. Nu atingeti mozaicul impregnant timp de cel putin 24 de ore.

INTRETINEREA
1. Pentru intretinerea periodca a mozaicului din lemn va recomandam sa folositi NUMAI produse pentru ingrijirea lemnului in conformitate cu instructiunile producatorului.
ATENTIE: nu folositi produse cu agenti caustici, preparate cu adaos de silicon sau alte substance chimice nepotrivite care pot distruge suprafata lemnului.

RENOWACJA RENOVARE
1. Mozaicurile trecute prin baie de ulei – folositi minimum 1 strat de ulei conform insctructiunilor producatorului.
2. Mozaicurile lacuite – folositi minimum 2 straturi de lac conform instructiunilor producatorului.

SFATUL UNUI MESERIAS: In cazul in care apar zgariaturi pe suprafata mozaicuri din colectie Etn!k, puteti slefuii (acest lucru trebuie sa fi facut de catre un meserias) si apoi din nou
acoperiti suprafata mozaicului cu un strat de lac sau ulei conform instructiunilor producatorului.

        ATENTIE:  nu lasati pe suprafata mozaicului pete de apa, lichide calde sau substante cu culori intense de exemplu: vinuri, sucuri etc. deoarece acest lucru poate duce la decoloare
la suprafata mozaicului. 

SFATUL UNUI MESERIAS: mozaicuri din lemn Etn!k sunt facute din lemn natural masiv, care este impregnat in procesul lui de productie. Mozaicurile din bambus Etn!k sunt facute din
lastari de bambus natural, presat, iar suprafata sa este acoperita cu mai multe straturi de lac. In functie de model, sa pot utiliza mozaicuri atat in interior de exemplu in baie, bucaterie,
living, cati si in exterior de exemplu pe veranda, terasa etc. 

Diferente de nuanta si dimensiunile mozaicului
Mozaicul de piatra este facut din materie prima naturala, de aceea grosimea si dimensiunea mozaicululi pot fi variate (toleranta fata de dimensiunile date in catalog este de ± 2 mm). Conditiile mentionate
mai sus nu fac obiectul reclamatiei. Va rugam sa retineti ca mozaicul destinat unei camere trebuie sa fie intotdeauna comandat din acelas lot. Inainte de a monta mozaicul asigurati-va ca lotul achizitionat
are calitatea, dimensiunea si niuanta specifica solicitari Dvs. Nerespectarea conditiilor mentionate mai sus nu poate face obiectul reclamatiei.                                                     .   

Mai multe informatii puteti gasi in Declaratia de performanta conform CPR  disponibila pe   www.dunin.eu   sau contactand direct depertamentul tehnic DUNIN.  
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