
 

 

     mozaic din sticla DUNIN 

    INSTRUCTIUNI de MONTAJ, UTILIZARE si INTRETINERE  
 

 

Va multumim pentru alegerea mozaicului DUNIN si va incurajam sa cititi instructiunile de montaj si de 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, tinand cont de principiile care 

decurg din cunostintele generale de constructie.  
 

TAIEREA 

1. Mozaicurile/placile din colectiile GLAM, JADE si FAT CUBE sunt facute din sticla cu adaos de coloranti (in procesul de productie).  

Mozaicurile/placile din colectiile GLASS MIX si VITRUM sunt facute din sticla “float”  vopsita de jos in sus (este o sticla compusa din sodiu, potasiu si calciu). 

Mozaicurile/placile din colectia Q SERIES sunt facute din sticla de cuart (dioxid de siliciu). 

2. Pentru a taia un mozaic din sticla utilizati un polizor unghiular (flex) cu un disc diamantat sau un dispozitiv cu rola diamanta si cu un cleste. 

3. Gaurile rotunde ar trebui sa fie facute cu un burghiu diamantat pentru sticla. 

4. Taierea mozaicurilor/placilor din sticla in conditi casnice nu este usoara de aceea va recomandam sa aranjati modelul astfel incat sa nu aveti nevoie sa decupati   

elemente din mozaic. 

 

LIPIREA 

1. Mozaicurile din sticla trebuie lipite pe mortare adezive albe si flexibile destinate mozaicului din sticla, conform recomandarilor producatorului. Mozaicurile in culori 

inchise, de exemplu: negru,maro etc. sa pot lipi pe mortare adezive de culoare gri. 

     ATENTIE! Mozaicurile/placile din sticla GOLDEN, SILVERATO, VITRUM, FAT STICK 189 si alte cateva culori din colectiile GLASS MIX (S186 – S205) trebuie lipite 

numai cu adezive albe sau transparente pe baza de silicon, destinate oglinzilor. 

2. Inainte de aplicarea placilor de mozaic, trebuie pregatita suprafata de montare in mod corespunzator – aceasta trebuie sa fie uscata, nivelata, curatata, degresata si 

fara praf. 

ATENTIE! Nu montati mozaicurile de sticla din colectia GLASS MIX pe constructii realizate in tehnica de constructie usoara (de exemplu pereti din gips carton), in 

cazul montajului necorespuzator poate aparea fisurarea suprafatei mozaicului de sticla din cauza deformarii solului. 

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 un spatiu pentru rosturi. 

5. Intindeti adezivul cu ajutorul unul spaclu dintat (grosimea adezivului va trebui sa fie in conformitate cu recomandarile producatorului de adeziv), 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.      

ATENTIE! Nu folositi metoda de lipire prin puncte, adezivul trebuie sa umple complet suprafata de sub mozaic/placa pentru a elimina riscul de a aparea asa numit-ul 

effect de “umbra”. In cazul in care montati mozaicurile/placile pe un perete, va recomandam sa adaugati suplimentar adeziv pentru lipit si pe placa de 

mozaic.  Fixati mozaicul montat si apasati usor pentru nivelare si lipire pe suprafata de montare, acest procedeu va va ajuta sa fixati foarte bine mozaicul 

pe pozitia dorita. 

6. Zonele de contact ale mozaicului/placilor cum ar fi colturile, sau rosturile la perete si podea trebuie sa fie sigilate cu o imbinare flexibila (ex: cu silicon sau cu un profil 

de legatura). De asemenea siliconul trebuie utilizat pentru a sigila locurile unde sa monteaza anumite elemente (ex: baterii baie) care trec pe suprafata mozaicului. 

Imbinarile de dilatatie ar trebui sa fie compatibile cu imbinarile de dilatatie 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 montat timp de cel putin 24 de ore.  

 

CHITUIRE 

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

2. Folositi chituri flexibile si cu granulatie fina conform instructiunilor producatorului. 

3. Chituiti folosind o spatula din cauciuc.  

4. Rosturile pot fi umplute cu chit nivelat la suprafata placii de mozaic sau se poate lasa o adancitura partiala care va da o forma convexa, aceasta adancitura va 

accentua modelul  elementelor din mozaic.  

    ATENTIE!  atunci cand chituiti mozaicurile de sticla din gama FAT CUBE nu recomandam sa umpleti rosturile cu chit nivelat la suprafata placii de mozaic. Cel mai 

bun rezultat final poate fi obtinut daca indepartati o cantitate mai mare de chit (pana la ½ din inaltimea lor). Va recomandam sa folositi o carpa umeda sau 

o perie cu care cat mai precis puteti indeparta excesul de chit ramas intre elementele mozaicului. 

 

SFATUL UNUI MESERIAS: unele modele de mozaic sunt formate din elemente fara spatiu pentru rosturi – va recomandam sa fie imbinate cu chit pentru a completa     

golurile dintre elementele de mozaic. 

5. Chitul de imbinare trebuie sa fie intins cu grija cu o spatula de cauciuc in spatiile dintre mozaic/placi, astfel incat sa umple toate golurile dintre elemente. Suprafata de 

imbinare poate fi netezita cu o carpa umeda.   

6. Dupa ce ati terminat chituirea, curatati suprafata cu un burete curat si umed. 

7. Nu atingeti mozaicul chituit timp de cel putin 24 de ore.  

 

INTRETINEREA 

1. Intretinerea periodica a mozaicului/placilor din sticla sa face NUMAI cu produse pentru ingrijirea suprafatei din sticla in conformitate cu instructiunile producatorului.. 

2. Mozaicul/placile din sticla trebuie curatat numai cu un material neted, care sa nu zgarie suprafata mozaicul. Nu lasati solutiile de curatare sa se usuce pe suprafata 

mozaicului.  

 

SFATUL UNUI MESERIAS: MOZAICURILE DIN STICLA DUNIN POT FI UTILIZATE IN LOCURI DE SUB APA SAU PE CARE CURGE APA. MOZAICURILE DIN 

STICLA DIN GAMA GLASS MIX, JADE, FAT CUBE, Q SERIES POT FI UTILIZATE IN PISCINE, FANTANI ETC. Exceptie fac mozaicurile 

GOLDEN, SILVERATO, VITRUM FAT STICK 189 si alte cateva culori din gama GLASS MIX (S186 – S205), care din cauza procesu-lui de productie 

specific nu pot fi utilizate in locuri in care permanent este apa. 
 

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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