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Instrukcja monta¿u i pielêgnacji mozaiki szklanej

Prosimy o zapoznanie siê z poni¿szymi informacjami, które pomog¹ w prawid³owym zamontowaniu mozaiki 
a zastosowanie siê do poni¿szych wytycznych zapewni d³ugoletni¹ satysfakcjê z jej u¿ytkowania. 

PRZYCINANIE mozaiki
1.  Mozaiki wykonane s¹ ze szk³a, z przeznaczeniem do wyk³adania œcian wewnêtrznych budynków.
2.  Mozaiki s¹ zamontowane na siatce, któr¹ mo¿na ³atwo przycinaæ. Najlepiej dobraæ rozmiar mozaiki (lub rozsun¹æ/œcieœniæ) rzêdy kostek 
     w ten sposób, aby nie by³o koniecznoœci ciêcia szk³a. 
3.  Przycinanie kostek mozaiki szklanej wymaga posiadania profesjonalnych urz¹dzeñ do ciêcia szk³a.
4.  Przed przyst¹pieniem do monta¿u mozaiki, nale¿y usun¹æ z tafli naklejkê z oznaczeniem produktu.

PRZYGOTOWANIE POD£O¯A I KLEJENIE
1.  Mozaikê szklan¹ nale¿y kleiæ na zaprawach bia³ych, elastycznych szybkowi¹¿¹cych przeznaczonych do uk³adania mozaiki szklanej. 
2.  Przed przyklejeniem plastrów nale¿y odpowiednio przygotowaæ pod³o¿e, aby by³o czyste, równe i stabilne. Wszelkie nierównoœci nale¿y 
     wyrównaæ. 
3.  Podczas monta¿u mozaiki przy pomocy klejów nale¿y œciœle przestrzegaæ instrukcji producentów tych produktów. Przy niew³aœciwym 
     zastosowaniu zapraw klejowych mo¿e nast¹piæ uszkodzenie mozaiki.
4.  Po przyklejeniu plastra niezw³ocznie usun¹æ klej z powierzchni oraz boków mozaiki, a tak¿e z narzêdzi i r¹k. Resztki kleju nie mog¹ pozostaæ 
     na mozaice. 

SPOINOWANIE 
1.  U¿ywaæ jedynie spoin drobnoziarnistych przeznaczonych do mozaiki szklanej.
2.  Spoinê mo¿na k³aœæ równo z powierzchni¹ tafli, b¹dŸ stosowaæ jej czêœciowe wybranie. 
3.  Spoinowaæ u¿ywaj¹c pacy gumowej miêkkiej. Stosowaæ siê do instrukcji i parametrów podanych na opakowaniu spoiny.
4.  Po na³o¿eniu, oczyœciæ czyst¹ g¹bk¹ i wod¹. 

PIELÊGNACJA
1.  Nale¿y stosowaæ œrodki do powierzchni szklanych bez w³aœciwoœci œciernych.
2.  Czyszczenie powierzchni: mozaikê szklan¹ nale¿y czyœciæ jedynie za pomoc¹ g³adkiego, nierysuj¹cego materia³u. Nie dopuœciæ, aby œrodki 
     czyszcz¹ce zasch³y na powierzchni mozaiki.

UWAGA: Mozaiki szklane malowane i podklejane od spodu nie nale¿y stosowaæ w miejscach nara¿onych na sta³e dzia³anie wody. 

Ró¿nice w odcieniach i rozmiarach kostek
Mozaika szklana produkowana jest z naturalnego surowca, dlatego gruboœæ oraz wielkoœæ tafli  mo¿e byæ zró¿nicowana (tolerancja od wymiarów 
podanych w katalogu wynosi ± 2 %). Wy¿ej wymienione warunki nie stanowi¹ podstaw do reklamacji. Nale¿y wiêc zwróciæ uwagê, aby mozaika 
przeznaczona do jednego pomieszczenia by³a zawsze zamawiana 
z jednej partii. Przed zamontowaniem mozaiki nale¿y upewniæ siê, ¿e zakupiona partia mozaiki ma odpowiedni¹ jakoœæ, wymiar i odcieñ. Nie 
zastosowanie siê do wy¿ej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do reklamacji.

GWARANCJA
Gwarancja zostaje udzielona na okres 5 lat licz¹c od dnia sprzeda¿y towaru Klientowi.
Gwarancj¹ nie jest objêta mozaika: z uszkodzeniami powsta³ymi w trakcie nieprawid³owego monta¿u (np. u¿ycie nieodpowiednich materia³ów 
klej¹cych); naturalne zu¿ycie; uszkodzenia mechaniczne w czasie u¿ytkowania (zarysowania, zadrapania); zalania p³ynami; zró¿nicowana 
kolorystyka).
Naturalne cechy mozaiki szklanej tworz¹ oryginaln¹ barwê i styl, tafla mo¿e ró¿niæ siê od wzornika. Prace monta¿owe nale¿y powierzyæ 
profesjonalistom. Gwarancji nie podlegaj¹ tafle po niew³aœciwym zamontowaniu.
Przed zamontowaniem mozaiki nale¿y upewniæ siê, ¿e zakupiony towar ma odpowiedni¹ jakoœæ, wymiar i odcieñ. Gwarancji nie podlegaj¹ tafle 
po niew³aœciwym zamontowaniu.  
Nie zastosowanie siê do ww. warunków nie stanowi podstaw do reklamacji.

ZASADY SK£ADANIA REKLAMACJI
1.  Reklamacjê sk³ada siê pisemnie na adres sprzedawcy mozaiki  lub firmy MIDAS ul. Przemys³owa 48, 26-052 Nowiny, w czasie nie d³u¿szym 
     ni¿ 30 dni od daty wykrycia wady.  W piœmie nale¿y podaæ symbol mozaiki , iloœæ wadliwych tafli lub powierzchniê oraz powód reklamacji.
2.  Do zg³oszenia reklamacyjnego nale¿y do³¹czyæ kserokopiê dowodu zakupu mozaiki (paragon lub fakturê).
3.  Firma rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia mozaiki w celu okreœlenia zasadnoœci reklamacji.
4.  Je¿eli reklamacja bêdzie uznana za zasadn¹, Klientowi przys³uguje prawo do wymiany wadliwego towaru na produkt wolny od wad w czêœci 
     uszkodzonej, obni¿enie ceny produktu lub naprawy przez usuniêcie usterki. W przypadku braku mo¿liwoœci dostarczenia mozaiki 
     o identycznych parametrach z u¿yt¹ przez Klienta lub usuniêcia usterki, zostanie mu zwrócona kwota za uszkodzon¹ czêœæ.
5.  Reklamacje z³o¿one przez klienta bêd¹ rozpatrywane w terminie 14 dni.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci 
towaru z umow¹.
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