
 

KIVIMOSAIIGI PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND 
 
Tutvuge alljärgneva teabega, mis võimaldab mosaiigi õiget paigaldust, alljärgnevate juhiste 
järgimine tagab mitmeaastase rahulolu selle kasutamisel. 
 
MOSAIIGI LÕIKAMINE 
Kivimosaiigid on valmistatud looduslikustkivist, nt marmorist, travertiinist, liivakivist. 
Mosaiiki võib lõigata paigaldusvõrgu lõikamisega. Kiviplaatide lõikamine nõuab 
professionaalsete kivilõikamisseadmete kasutamist.  
Kivimosaiigi lõikamine kodustes tingimustes on keeruline, seepärast soovitame mosaiigi 
paigutamist nii, et üksikuid plaate ei oleks vajalik lõigata.  
Enne mosaiigi paigaldamist tuleb plaatidelt eemaldada silt toote märgistusega. 
 
MOSAIIGI LIIMIMINE 
Kivimosaiik tuleb paigaldada valgete, elastsete segude abil, mis on mõeldud kivimosaiigi 
paigalduseks. Sealjuures tuleks järgida liimi tehnilistel kaartidel toodud juhendeid ja 
parameetreid. 
Enne plaastrite kinnitamist tuleb aluspind vastavalt ette valmistada nii, et see oleks puhas, 
ühetasane ja stabiilne, kuni 4% niiskusega. Kõik ebaühtlused tuleks tasandada. Liimidega 
paigaldusel tuleb rangelt järgida nende toodete tehnilistel kaartidel toodud juhendeid ja 
kirjeid.  
Liimisegude vale kasutamine võib kahjustada mosaiikplaati. Pärast kinnitamist eemaldage 
liim kohe mosaiigi pinnalt, tööriistadelt ja kätelt.  
Mosaiigile ei tohiks jääda liimijääke. Juhul, kui liim kuivab pinnal, tuleb järgida liimi 
tootja juhiseid. Kinnitatud mosaiik tuleb jätta kuivama vastavalt liimi tootja juhistele. 
 
VUUKIMINE 
Enne kivimosaiigi vuukimist on soovitav teha test väikesel kivipinnale, et vältida 
võimalikke värvimuutusi. 
 
TÄHELEPANU: Enne kivimosaiigi vuukimist tuleb kivi impregneerida, et vuuk ei 
tekitaks värvimuudatusi. Intensiivsetes värvitoonides värvilised vuugisegud võivad kivi 
värvitooni muuta. 
Kasutage kivimosaiigile mõeldud vuugisegusid. Vuukide kummikelluga. 
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Järgida vuukide tootjate juhendeid ja toodete tehnilisi kaarte. Vuugisegu võib kanda kanda 
plaadipinnaga ühetasaselt või jätta see osaliselt välja.  
Pärast pealepanekut puhastada puhta käsna ja veega. Mitte kasutada pinda 24 tunni jooksul. 
Järgida vuugisegu tootja juhiseid. 
 
KRUNTIMINE 
Kaitsev kruntimine: kivi tugevdamiseks ja turvamiseks soovitame kruntida kivimosaiiki 
seda liiki mosaiigile mõeldud vahenditega.  
Kivimosaiigi kasutusvõimalused ja otstarbed leiate toodete kataloogis veebilehelt 
www.formosa-design.pl. 
 
ERINEVUSED PLAATIDE VÄRVITOONIDES JA MÕÕTUDES 
Kivimosaiik on toodetud looduslikust materjalist, seepärast on moodulite paksus ja suurus 
erinev (tolerants kataloogis toodud mõõtudest on ± 2 %). Seepärast tasub tähelepanu 
pöörata sellele, et ühte ruumi paigaldatav mosaiik oleks tellitud ühest tootepartiist. Enne 
paigaldust tuleks veenduda, kas ostetud tootepartiil on vajalik kvaliteet, mõõtmed ja 
värvitoon. Nendele tingimustele mitte vastamine ei saa olla reklamatsiooni esitamise 
aluseks. 
 
GARANTII 
Garantii antakse 5 aastaks toote ostukuupäevast. 
 
Garantii ei hõlma mosaiiki: millel on paigalduse käigus tekkinud kahjustuse (nt valede 
liimisegude kasutamise tõttu); loomulikku kulumist; kasutamise käigus tekkinud 
mehaanlised kahjustused (kriimustused, praod); vedelikega, värvidega kokkupuude; 
värvitoonide erinevused; päikesevalguse tagajärjel tekkinud loomulikud värvimuutused. 
Kivimosaiigi looduslikud omadused moodustavad originaalse värvitooni ja stiili, plaat 
võivad erineda näidiskataloogis toodud moodulitest. Paigaldustööd tuleb jätta 
professionaalidele. Garantii ei hõlma plaate, mis ei ole nõuetekohaselt paigaldatud. 
 
Nendele tingimustele mitte vastamine ei saa olla reklamatsiooni esitamise aluseks. 
 
REKLAMATSIOONI ESITAMISE REEGLID 
Reklamatsioon tuleb esitada kirjalikult mosaiigi müüja aadressil mitte hiljem kui 30 päeva 
alates vea tuvastamise kuupäevast.  
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Kirjas tuleb märkida mosaiigi sümbolid, defektsete toodete kogus või pindala ja 
reklamatsiooni põhjus. 
Reklamatsiooniteatele tuleb lisada mosaiigi ostutõendi koopia (ostutšekk või arve). 
Firma jätab endale õiguse mosaiigi kontrollimiseks, et teha kindlaks reklamatsiooni 
põhjendatus. 
 
Kui reklamatsioon tunnistatakse põhjendatuks, on Kliendil õigus defektiga toote välja 
vahetamiseks defektita toote vastu, toote hinna alandamiseks või kahjustuse 
kõrvaldamiseks. Juhul, kui puudub võimalus samade parameetritega toodete tarnimiseks 
või defektide kõrvaldamiseks, tagastatakse Kliendile raha kahjustatud osa eest. 
 
Kliendi poolt esitatud reklamatsioonid vaadatakse läbi 14 päeva jooksul. 
 
Ostetud tootele antud garantii ei välista, piira ega peata ostja õigusi, mis tulenevad kauba 
mittevastavusest lepingule. 
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