MOZAIK
Stekleni koščki za izdelavo mozaika Mosaix so
namenjeni izdelavi raznih motivov, dekoracij in slik, prav
tako pa lahko z njimi dodatno okrasite že gotove
dekorativne izdelke (svetilke, okna, ...).
Stekleni koščki Mosaix so pripravljeni za uporabo,
predhodna obdelava ni potrebna.

Navodila za uporabo:
Na primerno tršo podlago skicirajte motiv, ki ga želite
oblikovati iz koščkov za mozaik. Na košček kanite
kapljico lepila in ga prilepite na izbrano mesto. Postopek
ponavljajte in sestavite motiv po svoji želji. Pri
sestavljanju motiva pazite na širino fug, najprimernejša
širina je 1-2 mm. Koščke lahko lepite s silikonsko maso
ali z lepilom za les (če izdelujete mozaik na ravni
podlagi). Če uporabljate lepilo Mekol ga lahko nanesete
kar na podlago (na manjšo površino – del motiva) in na
tako pripravljeno podlago polagate koščke. Površina
izdelanega motiva bo zaradi različne debeline koščkov
za mozaik neravna. Kadar želite ravno (gladko)
površino priporočamo uporabo silikonske mase, ki
omogoča izravnavo z nanašanjem različno debelega
sloja mase.
Pustite, da se lepilo posuši. Preizkus, če je lepilo že
dovolj suho opravite tako, da poizkusite premakniti
košček.
Ko je lepilo dovolj suho pripravite fugirno maso. Vsebino
plastenke (300g) vmešajte v 100 ml čiste vode. Nastalo
zmes pustite zoreti približno 5 min. Pred uporabo
fugirno maso ponovno dobro premešajte. Tako
pripravljeno maso morate porabiti v 1-2 urah.
Fuge zapolnite s fugirno maso. Pri delu si pomagajte z
lopatico ali modelirko. Odvečno fugirno maso odstranite
(ostrgajte).
Po 6 urah sušenja z mokro krpo z motiva odstranite sledi
fugirne mase, po nadaljnih 6 urah motiv s suho krpo
spolirajte.

Kljub temu, da so koščki za mozaik Mosaix že
pripravljeni za uporabo jih tisti, ki ste bolj spretni, lahko s
primernim orodjem dodatno režete, lomite ali drobite in
jim tako še povečate izrazne možnosti. Svoj izdelek
lahko popestrite tudi tako, da fugirno maso med pripravo
obarvate z dodajanjem barve Decormatt.

OPOZORILO:
Pri delu s steklenimi koščki za mozaik bodite previdni,
da se ne porežete na ostrih robovih. Kadar koščke
režete ali lomite morate obvezno uporabljati zaščitna
očala.
Pri lepljenju koščkov pazite, da je obarvana stran
koščka obrnjena navzdol (proti podlagi), sicer se lahko
pri čiščenju barva topi in s tem umaže fuge.
Odprti čas lepila Mekol (čas, preden se lepilo zasuši in ni
več primerno za lepljenje) je le nekaj minut. Po tem času
se na lepilu naredi tanek sloj – film, ki preprečuje dobro
sprijemljivost koščkov s podlago. Pazite, da koščke za
mozaik položite na površino, premazano z lepilom, pred
nastankom tega filma.
Silikonska masa potrebuje za vezavo cca 20 min, po
tem času pa nima več lepilnih lastnosti. Koščki, ki jih
boste vtisnili kasneje ne bodo ustrezno prilepljeni.
Pri delu vam želimo veliko uspehov in veselja.
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