MOISAICO HIDRÁULICO, colocação
• Colocar o mosaico hidráulico sobre uma superfície bem nivelada, limpa e seca. Uma base húmida
provocará o aparecimento de manchas de cal na superfície do mosaico.
• Aplicar o cimento cola na superfície com ajuda de uma espátula dentada. Aplicar igualmente na parte
inferior do mosaico.
• Aplicar com a mão – sem martelo – deixando uma junta muito fina (1 a 2mm, a grossura da espátula).
• Uma vez terminada a colocação e que o cimento cola esteja seco, limpar a superfície com bastante
água. Eliminará a fina capa de pó pigmentado que pode cobrir os mosaicos.

Preenchimento de juntas
• Não utilizar nunca cimento de junta com cor. Os pigmentos de cor deixariam manchas irreversíveis no
mosaico.
• Limpe os mosaicos com uma esponja úmida antes de rejuntar.
• Preencher o espaço entre os mosaicos com ajuda de uma espátula, sem aplicar em cima do mosaico.
• Limpar o excesso de cimento imediatamente com um pano húmido.
Não utilizar ácido para retirar o excesso de cimento ou para limpar as manchas de cimento das juntas.

Tratamento com um protetor (Mosaic Sealer)
• O tratamento com o protetor é aplicado depois da colocação, sobre o solo limpo e seco.
• Mosaic Sealer é um protetor que minimiza a absorção de água e gorduras.
• Mosaic Sealer reduz significativamente a porosidade do mosaico hidráulico, protegendo-o de
manchas, sem alterar o aspecto mate natural dos mesmos.
• Aplicar o tratamento com a ajuda de uma trincha ou de um rolo, sobre uma superfície limpa e seca.
• Não aplicar em excesso. O protetor, quando não é absorbido pelo mosaico seca na superfície
deixando manchas brilhantes.
• Testar sempre num mosaico independente para observar o grau de absorção do mesmo.

Manutenção
• Utilizar apenas detergentes neutros (sabão de Marselha, sabão verde, etc.) e água.
• Nunca utilizar detergentes fortes, ácidos ou alcalinos.
• As manchas resistentes podem ser removidas com um abrasivo do tipo Scotch Brite ou um
dissolvente.
• A aplicação regular de uma cera (para mármore) realça as cores e protege os mosaicos de cimento
hidráulicos.

Lojas, Bares, Restaurantes, Discotecas...
• Estes pavimentos requerem um tratamento específico. Por favor, consulte o nossos serviço técnico
para mais informações.
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