Serie T
Grey Mix Stone Glam
Mosaik
Serie T är en mosaik-mix bestående av polerad natursten och färgat glas. Serie T används med fördel på väggar
inomhus, och på golv där endast barfotatrafik kan förväntas.
Art Namn
T1515

Art nr
33209

Storlek (mm)
15x15

Kg/kartong
7

Kvm/Kartong
0,45

Tjocklek (mm)
8

Nätstorlek (mm)
299x299

Egenskaper
• Polerad natursten
• Färgat glas
Installation
• T serien ska monteras med hydrauliskt härdande (binder vattnet i sig självt) fästmassa. Alternativt normalhärdande
fästmassa min klass C2 med vit eller silvergrå cement.
• Rekommenderad kamstorlek: 3-4mm beroende på underlag. OBS! det är viktigt att kontrollera maximal
skikttjocklek på fästmassan så denna ej överstigs.
• Vid montering så rekommenderas för bästa resultat att mosaikarken förskjuts i varje skift. När arken monterats bör
dessa ”klappas” med fogbräda eller likvärdigt. För utjämning och täckning av fästmassa.
• Marmor och glas är naturmaterial där nyans- och storleksvariationer förekommer, kontrollera och godkänn därför
alltid materialet noga innan montering. Eventuella nyans- och storleksvariationer efter montering godkänns ej som
reklamation.
• Kapning utförs med lämplig vattenkyld såg med diamantklinga.
• Håltagning utförs med diamantborr maskinellt. Klippning och mönsteranpassning utförs med mosaiktång.
• Fogning utförs med hydrauliskt härdande fogmassa avsedd för natursten. Alternativt med normal härdande fog med
icke repande ballast.
• Fogfärg väljs med fördel i samma kulör som sättmassan för att undvika skuggning.
Skötselråd
Efter fogning:
Fläckar som uppstår efter installation och fogning i form av foghud avlägsnas med tex Fila FilaCleaner.
Behandling:
Polerad marmor kräver ingen behandling men bitarna med natursten kan behandlas med Fila MP/90. Behandlingen ger
ett skydd mot fläckar och underlättar vardagsrengöring.
Vardagsrengöring:
Använd vatten och ett svagt alkaliskt rengöringsmedel (t ex Fila FilaCleaner), överdosera ej. Behandla aldrig glas med
klinkerolja! Fläckar som uppstår av organiska material (t ex fett & målarfärg) avlägsnas med Fila PS/87. Observera att syra
ej får användas på natursten! Se även vårt hjälpavsnitt under fliken Skötselråd på vår hemsida.
Shade (bränning)
Plattornas förpackningar är märkta med s.k ”shade-nr” eftersom färgnyanserna skiljer sig något för varje produktion. Var
noga med att uppge shade-nr vid kompletteringar.

