TERRAZZO en GRANITO

Installatie van Terrazzo en Granito tegels
• Vloerinstallatie: plaats de tegels met 1-2mm voeg op een stabiele en goed genivelleerde betonplaat
met cementlijm volgens de dubbele verbindingsmethode (kleefmiddel op de achterkant van de tegel en
op het te betegelen oppervlak) om de tegels goed te plaatsen.
•

W andinstallatie: Terrazzo en Granito tegels zijn dikker en zwaarder dan de meeste muurtegels.
Houd daarom rekening met de volgende punten:
o De muur moet stevig en hard zijn.
o Installeer de tegels rij per rij, zorg voor de perfecte hechting van de onderste tegels voordat u
een nieuwe rij tegels erboven plaatst (de eerste rij zal namelijk dienen als ondersteuning voor
het gewicht van de volgende niveaus).
o Op siliconen of polyurethaan gebaseerde lijmen zorgen voor een snellere en sterkere hechting.
o Leg de tegels van rand tot rand, zorg ervoor dat ze perfect genivelleerd zijn. Oneffen
oppervlakken kunnen worden gecorrigeerd door polijsten, het polijsten van muren kan echter
een uitdaging zijn.

De voeg tussen de tegels
• Om esthetische redenen worden tegels van Terrazzo en Granito meestal "van rand tot rand" geplaatst,
waardoor een smalle voegruimte van 1 tot 2 mm overblijft. Bij vloerverwarming of buiteninstallaties best
iets meer ruimte laten.
• Na het bevochtigen van de tegels, moet de voegruimte worden gevuld met niet-gepigmenteerde
cementvoegmiddel met behulp van een dunne spatel. Overtollig voegmiddel moet onmiddellijk worden
verwijderd met een vochtige spons. Voorkom verspreiding van het voegmiddel op het hele oppervlak
van de tegel.

Oppervlakteafwerking en schurend polijsten
• MOSAIC Terrazzo en Granito tegels verlaten de fabriek gepolijst met fijne schuurmiddelen die hen een
semi-glanzende afwerking geven.
• Net als bij vloeren van natuursteen en marmer is het mogelijk en aanbevolen om Terrazzo / Granito
tegelvloeren opnieuw te polijsten nadat de installatie is voltooid. Met dit proces wordt de algehele
afwerking schoongemaakt en verbeterd.
• Schuurpolijsten:
o Maakt het oppervlak waterpas en corrigeert een ongelijke installatie
o Repareert een vloer die mechanische of chemische schade heeft opgelopen
• Zorgt voor een verbeterde glanzende afwerking, polijst de vloer met kleurloze wax voor marmer en een
schijf van zachte vezels.
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Behandeling en bescherm ing – Im pregneren is noodzakelijk
• MOSAIC SEALER is een op hars en solvent gebaseerd product dat de fijne poriën in het oppervlak van
de tegels impregneert en de opname van vloeistoffen en vet beperkt. Het helpt het oppervlak zich
tegen vlekken te beschermen
• De sealer wordt slechts eenmaal aangebracht nadat de installatie, het voegen en het opnieuw polijsten
zijn voltooid. Aanbrengen op een schoon en droog oppervlak met een kwast of rolwals tot de vloer
verzadigd is.
• Overtollige sealer: als de sealer langer dan 1 of 2 minuten op het oppervlak blijft liggen, verwijderen /
gelijkmatig uitsmeren met een doek. Als overtollige sealer op het oppervlak droogt, kunnen er
glimmende / gele resten verschijnen die alleen door mechanische slijtage kunnen worden verwijderd.

Reiniging en dagelijks onderhoud
• Reinig met water en PH neutrale zeep. Natuurlijke PH neutrale zeep reinigt en voedt Terrazzo en
Granito tegels terwijl ze worden beschermd. Vermijd agressieve reinigingsmiddelen, zure en alkalische
producten die op kalksteen gebaseerde vloeren aanvallen.
• Kleurloze wax voor marmer kan van tijd tot tijd worden gebruikt als onderdeel van het onderhoud. Het
helpt kleuren te versterken en creëert een patina om de vloer te beschermen.
• MOSAIC SOAP en MOSAIC WAX zijn te vinden in onze showroom en online op
www.mosaicfactory.com

Reinigen m et een draaim achine en fiberschijf
• Gebruik voor het reinigen en strippen van een zeer vuile vloer een vloerpoetsmachine met grote
diameter met een harde vezelschijf (zwart of bruin), water en PH-neutrale zeep of milde, niet-zure
reinigingsmiddelen.
• Grondig spoelen om het slib te verwijderen dat door slijtage is gevormd.
• Mosaic biedt een zacht reinigingsproduct voor huishoudelijk gebruik of een sterkere reiniger aan die
helpen bij het verwijderen van resten die na de installatie zijn achtergebleven. Informatie op
www.mosaicfactory.com
• Buffingmachines kunnen worden gehuurd bij lokale doe-het-zelfzaken.

« High traffic » vloeren: kristalliseren en versterken van Terrazzo / Granito
• Kristallisatie is een mechanisch / chemisch proces dat oppervlakken hardt en waterdicht maakt.
• Een professionele specialist inzake onderhoud van natuursteen en marmer moet de kristallisatie
uitvoeren met behulp van een enkele schijfmachine, een schijf van roestvrij staal of bronswol en
producten op basis van fluorsilicaat.
• Voor huishoudelijk gebruik biedt MOSAIC een mild kristalliserend product dat gemakkelijker aan te
brengen is. Het kan ook worden gebruikt met een polijstmachine en harde fiberschijven. Vraag onze
klantenservice voor meer informatie.
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