Fired Earth

Montering af glasfliser og mosaikker
Da nogle af vores glasfliser og mosaikker er transparente, er det vigtigt at tage visse forholdsregler for at
opnå et smukt resultat.
Baggrunden skal være ensfarvet og helst lys i farve. Brug en lys klæber med fleksibilitet (f.eks. Fired Earths
White Standard Set Adhesive) og en 3-4 mm tandspartel. Fordel klæberen med et fast ensartet tryk, således
at vedhæftningen bliver god. Glat herefter klæbemassen med den flade side at tandspartlen, således at
rillerne efter tænderne ikke giver anledning til skygger i det færdige resultat. Nu er klæberen klar til
montering af fliser eller mosaikstykker.
Mosaikstykker med papir eller cellofan forside monteres med denne side udad. Fliserne trykkes fast i
klæbemassen. Sørg for at fuge mellemrum passer både vandret og lodret, og at det ikke vil være synlige
overgange mellem mosaikstykkerne. Check derefter, at alle fliser eller mosaikstykker er godt forankret og
dækket af klæbemasse. Ret eventuelt mosaikstykker af ved et fast tryk eller ved at banke med et
murerbræt, ikke fingrene, således at overfladen bliver helt plan.
Ved opsætning af mosaikker med papirforside, fjernes papiret inden klæbemassen er fuldt hærdet.
Tørretiden er afhængig af mængden af væde i klæberen, rumtemperaturen og baggrunden, men vil være
mellem 30 og 60 minutter. Fugt papiret med en svamp eller en spray flaske, gentag nogle gange og træk
derefter papiret forsigtigt af. Hvis ikke papiret løsner sig, så fugt det godt igennem og vent 5-10 minutter.
Når papiret og eventuelle limrester (limen er vandopløselig) er fjernet, kan mosaikbrikkerne om nødvendigt
forsigtigt justeres. Fjern og erstat eventuelle beskadigede brikker, uønskede farvenuancer, og check at
fuger og afstand mellem de enkelte mosaikstykker er i orden, og at baggrunden ikke skinner igennem med
skygger eller misfarvninger. Nu skal klæberen tørre 24-48 timer, inden yderligere arbejde kan foretages.
Ved opsætning af mosaikker med cellofanforside fjernes cellofanen først efter at klæberen er fuldtør.
Forsøg på at fjerne cellofanen for tidligt kan væsentligt forringe mosaikkernes vedhæftning.
Justeringsarbejder kan foretages ved at skære gennem cellofanen med en skarp kniv, f.eks. hvis enkelte
brikker ønskes udskiftet eller justeret medens klæbemassen endnu er våd.
Kontakt os evt. for yderligere oplysninger.
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