INSTRUKTION GLASMOSAIK
Stiltje glasmosaik kan installeras i våta och torra utrymmen inomhus. Det kan även monteras i varma utrymmen
som bastu, spa eller varma pooler.
Kontroll
1.

Stiltjes glasmosaik är ett hantverk och det finns därför variationer i färg, luftbubblor, struktur och
storlek inom och mellan de olika arken. Öppna och kontrollera alla levererade kartonger med mosaik
före installation. Om ni godkänner skillnaderna blanda mosaik från de olika kartongerna vid
installationen. Vissa av våra mosaiker är framställda av återanvänt glas vilket ökar denna variation hos
dessa serier.
Inga reklamationer accepteras EFTER montering av mosaiken.

Installation
Torra utrymmen
1.

Samma underarbete som med vanlig klinker. Det är viktigt att underlager har en jämn färg och struktur
för bästa resultat. Installera Glasmosaiken med silicon eller acryl baserad fästmassa för bästa resultat.
Det fungerar även med vanliga latex baserade fästmassor.

Våta utrymmen
2.

Tätskikt godkänt för våtrum måste ligga under Stiltje glas mosaik. Det är viktigt att underlager har en
jämn färg och struktur för bästa resultat. Mosaiken måste fästas helt utan luft spalter bakom då detta kan
orsaka problem med utfällningar av olika slag. För installation i pooler, spa, bastu mm måste fästmassor
och fix vara anpassade för denna typ av utrymmen.

Var försiktig vid all hantering av glasmosaiken. Vissa mosaiker har skarpa kanter före fogning och vi
rekommenderar då att ni använder handskar vid all hantering. Små glasflisor kan även släppa vid
hantering så var försiktig.
Uppsättning
1.

Stiltje glasmosaik levereras med papper på FRAMSIDAN av mosaiken. Pappret skall därmed synas
som framsida när mosaiken är monterad. Vi rekommenderar att en kam med maximalt 4mm taggar
används för applicering av fästmassan. Tänk på vilken färg som används på fästmassan. Detta påverkar
mosaikens färg. Helt transparanta glasmosaiker rekommenderar vi vit fästmassa till. Övriga kan ha
mörkare fästmassa ju mörkare man vill ha mosaiken.
Fästmassan appliceras jämt på väggen och före uppsättning av mosaiken jämnas fästmassan ut med
lämpligt verktyg. Detta då många av våra mosaiker är transparanta och ojämnheter i fästmassan
kommer att synas igenom mosaiken. Mosaiken skall ligga an till underlaget 100%.
Arbeta inte med för stora ytor i taget. Fästmassa som applicerats på väggen skall täckas med mosaik
inom 10-20 minuter.

2.

Tryck fast mosaiken noga med jämt tryck. Detta är mycket viktigt 100 % skall fästa vid väggen. Låt
fästmassan torka över natt. Blöt sedan pappret på framsida med en blöt svamp eller spray flaska. Blöt
minimum 2 ggr med 10 minuters mellanrum. Vänta ca 10 minuter och dra sedan försiktigt av pappret.
Släpper inte pappret lätt har man haft på för lite vatten. Följer bitar av mosaik med skall du även då
påföra mera vatten. Tvätta bort överskotts klister med en blöt svamp när den ännu är blöt.

3.

Använd samma färg på fästmassa och fog för våra transparanta mosaiker. För syrabehandlade serier
som SILK rekommenderar vi inte flexibla fogmassor ( flexfog) då dessa kan förstöra ytskiktet.

4.

Glasmosaiken rengöres efter fogning med en trasa och ljummet vatten. Vid rengörning av Iridicent kan
fönsterputs användas.
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