TERRAZO e GRANITO

Colocação de m osaicos de Terrazzo e m osaicos Granito
•

Colocação do piso: colocar borda a borda em uma laje de concreto bem nivelada, com cola de
cimento e collagem dupla (no piso e na parte de trás do ladrilho) para assentar corretamente o ladrilho.

•

Colocación en pared: Os ladrillhos Terrazzo / Granito, mesmo com espessura reduzida, são mais
espessos e mais pesados do que as tradicionais telhas de parede. Que envolve as seguintes
precauções:
o O suporte de parede será forte e rígido.
o A instalação será gradual, garantindo a perfeita aderência das primeiras filas de ladrilhos na
parte inferior do painel antes de suportar outros níveis de ladrilhos.
o Adesivos de montagem de silicone ou poliuretano oferecem uma aderência mais rápida e mais
forte do que as argamassas "usuais".
o Colocação borda a borda tendo o cuidado de nivelar as placas em relação umas às outras.
Porque polir superfícies verticais é mais delicado do que polir o solo.

A junta entre os m osaicos
•
•

Por razões estéticas, os ladrilhos Terrazzo / Granito são colocados "borda a borda" com uma junta fina
(1 a 2 mm).
Após umedecer a área da junta, o espaço entre os mosaicos será preenchido com uma junta de
cimento não corada preparada muito líquida, e aplicada com a espátula enquanto pressiona a junta.
Selo de cimento em excesso será removido imediatamente com uma esponja úmida

Acabam ento de superfície e polim ento
•
•

•

•
•

Os mosaicos Terrazzo / Granito MOSAIC são polidas em fábrica com abrasivos finos # 600,
conferindo-lhes uma aparência semi-brilhante.
É possível, e recomendamos por razões de limpeza e aparência geral do piso, voltar a polir um piso de
em Terrazzo / Granito quando a instalação estiver concluída, como para pisos de mármore ou pedra
natural.
polimento abrasivo é a solução para os seguintes problemas:
o Para nivelar perfeitamente a superfície e ajustar a instalação irregular.
o Para reparar o solo que sofreu danos mecânicos ou químicos, removendo uma fina camada
superficial do ladrilho.
Se você quiser mais brilho, o piso pode ser polido com uma escova simples, discos flexíveis e cera.
O trabalho será feito por uma empresa especializada em pisos de mármore ou pedra natural.
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Tratam entos e proteção: Tapa poros essencial
•
•
•
•

"MOSAIC SEALER" é uma resina dissolvida em um solvente que penetra nas porosidades superficiais
do cimento e limita fortemente a penetração de água e graxa e manchas.
É aplicado uma vez, após a colocação e, se necessário, repolishing, em um piso seco e limpo.
Aplique com uma escova ou rolo de lã até o chão estar saturado.
Muito preenchimento dos poros: se você notar poças de tapa poros que estagnem por mais de 1 a 2
minutos na superfície, remova / equalize com um pano. Um excesso de Sealer que seca na superfície
deixará restos e marcas amareladas e brilhantes que serão removidas apenas por abrasão mecânica
com um disco de fibra

Lim peza e m anutenção diária
•

•

Esfregona, água e sabão Ph neutro. O sabão natural limpa, desinfecta e nutre o Terrazzo / Granito
enquanto o protege. Não use detergentes agressivos ou produtos ácidos ou alcalinos que atacam os
solos "calcários". Oferecemos um sabonete natural "MOSAIC SOAP".
A adição - de tempos a tempos - de cera neutra na água de limpeza melhora as cores, cria uma pátina
e protege o chão.

Lim peza M onobrush e disco de fibra
•

•

•

Para limpar e remover um piso muito sujo, use um polidor de "escova única" para trabalhos pesados,
de grande diâmetro e discos de fibra rígida (preto ou marrom) com água, sabão neutro ou com um
produto para manutenção de pedra natural e mármore.
Oferecemos um limpador "ácido" para remover resíduos de construção e um limpadordesengordurante para tarefas domésticas. Veja a web www.mosaicfactory.com • Discos Mono-escova
e fibra estão disponíveis para aluguel. Enxágüe bem para remover o lodo produzido pela limpeza
abrasiva.
A manutenção regular com cera de piso incolor completará esta proteção. Oferecemos a cera
"MOSAIC WAX".

Solo de Alto Tráfego: Cristalizar e Endurecer Terrazzo / Granito
•

•

Cristalização é um processo físico / químico que endurece e impermeabiliza os mosaicos. Sua
implementação requer a intervençao de um profisional para tratamentos de um piso de mármore, bem
como o uso de um único disco e discos de lã de ferro, aço inoxidável ou bronze e soluções de
fluosilicatos.
Para uso doméstico, o MOSAIC oferece um cristalizador mais simples de implementar e sem
fluosilicatos. Ele também se trabalha com discos de fibra simples e disco rígido. Consulte nosso
serviço ao cliente para sua implementação.
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