
 

KLAASMOSAIIGI PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND 
 
Tutvuge alljärgneva teabega, mis võimaldab mosaiigi õiget paigaldust, alljärgnevate juhiste 
järgimine tagab mitmeaastase rahulolu selle kasutamisel. 
 
MOSAIIGI LÕIKAMINE 
1. Mosaiigid on valmistatud klaasist, mõeldud hoonte siseseinade katmiseks. 
2. Mosaiigid on paigaldatud võrgule, mida on kerge lõigata. Parim on valida plaadiridade 
mosaiigi mõõdud (või laiendada/vähendada vahemaad) nii, et ei osutuks vajalikuks klaasi 
lõikamine. 
3. Klaasmosaiigi plaatide lõikamine nõuab professionaalsete klaasilõikamisseadmete 
kasutamist. 
4. Enne mosaiigi paigaldamist tuleb plaadilt eemaldada silt toote märgistusega. 
 
ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE JA LIIMIMINE 
1. Klaasmosaiik tuleb liimida valgete elastsete, kiire nakkuvusega segude abil, mis on 
mõeldud klaasi- või klaasmosaiigi paigaldamiseks. 
2. Enne plaastrite kinnitamist tuleb aluspind vastavalt ette valmistada nii, et see oleks 
puhas, ühetasane ja stabiilne, kuni 4% niiskusega. Kõik ebaühtlused tuleks tasandada. 
3. Liimidega paigaldusel tuleb rangelt järgida nende toodete tehnilistel kaartidel toodud 
juhendeid ja kirjeid. Liimisegude vale kasutamine võib kahjustada mosaiikplaati. 
4. Soovitud visuaalse tulemuse saavutamiseks tuleb liim kanda pinnale, kuhu tahate 
paigaldada mosaiigi, sileda kelluga. Liimikihi paksus peaks olema kohandatud 
klaasmosaiigi liigile nii, et pärast selle paigaldust ei jääks liimi mosaiigiplaatide servadele. 
5. Pärast plaastri kinnitamist eemaldage liim kohe mosaiigi pinnalt ja servadelt, aga ka 
tööriistadelt ja kätelt. Mosaiigile ei tohiks jääda liimijääke. 
 
VUUKIMINE 
1. Enne vuukimise alustamist tuleb alati teha test, et vältida klaasmosaiigi dekoratiivpinna 
kriimustusi. 
2. Kasutada üksnes väikeseteralisi vuugisegusid, mis on mõeldud kasutamiseks 
klaasmosaiigiga. Tuleb rangelt järgida nende toodete tehnilistel kaartidel toodud juhendeid 
ja kirjeid. 
3. Vuugisegu võib kanda kanda plaadipinnaga ühetasaselt või jätta see osaliselt välja. 
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4. Vuukida pehme kummikelluga. Järgida vuukide pakenditel toodud juhendeid ja toodete 
tehnilisi kaarte. 
5. Pärast pealepanekut puhastada puhta käsna ja veega. 
 
HOOLDUS 
1. Mosaiigile võivad kergelt tekkida kriimustused ja kulunud kohad, seepärast tuleks 
kasutada mitteabrasiivseid klaaspindadele mõeldud vahendeid. 
2. Pinna puhastamine: klaasmosaiiki võib puhastada vaid sileda, mittekriipiva materjali 
abil. Vältida puhastusvahendite kuivamist plaadi pinnal. 
MÄRKUS: Klaasmosaiigi kasutusvõimalused ja otstarbed leiate toodete kataloogis 
veebilehelt www.formosa-design.pl. 
 
ERINEVUSED PLAATIDE VÄRVITOONIDES JA MÕÕTUDES 
Klaasmosaiik on toodetud looduslikust materjalist, seepärast on moodulite paksus ja suurus 
erinev (tolerants kataloogis toodud mõõtudest on ± 2 %). Plaadid võivad erinevad 
värvitoonide intensiivsuse ja mustri poolest. See ei saa olla reklamatsiooni esitamise 
aluseks. 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.  
Klaasmosaiigi 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. 
Eelpool toodud tingimuste eiramine ei anna võimalust reklamatsiooni esitamiseks 
Enne paigaldust tuleks veenduda, kas ostetud toodetel on vajalik kvaliteet, mõõtmed ja 
värvitoon. Garantii ei kehti mosaiigi vale paigalduse korral.  
Nendele tingimustele mitte vastamine ei saa olla reklamatsiooni esitamise aluseks. 
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REKLAMATSIOONI ESITAMISE REEGLID 
1. Reklamatsioon tuleb esitada kirjalikult mosaiigi müüja aadressil mitte hiljem kui 30 
päeva alates vea tuvastamise kuupäevast. Kirjas tuleb märkida mosaiigi sümbolid, 
defektsete toodete kogus või pindala ja reklamatsiooni põhjus. 
2. Reklamatsiooniteatele tuleb lisada mosaiigi ostutõendi koopia (ostutšekk või arve). 
3. Firma jätab endale õiguse mosaiigi kontrollimiseks, et teha kindlaks reklamatsiooni 
põhjendatus. 
4. 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. 
5. 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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