
Mozaika MOS4823CO - měděná mozaika (4,8/4,8+2,3/2,3+4,8/2,3) 

Povrch výrobku je tvořen mědí. Přirozenou vlastností tohoto materiálu je postupné získání patiny, které 

se může projevit ztmavnutím a získáním zelenkavého nádechu typického pro měď. Toto nelze 

považovat za vadu a důvod pro reklamaci. Tuto mozaiku nedoporučujeme používat do vlhkého 

prostředí (např. koupelen), naopak doporučujeme její použití v suchých obytných místnostech – např. 

obývacích pokojích, halách, předsíních, ložnicích apod. 

Pro pokládku mozaiky doporučujeme dodržet následující zásady:  

• Při aplikaci spárovací hmoty je nutné postupovat v souladu s jejím návodem na použití. 

• Se spárovací hmotou je potřeba pracovat opatrně, aby nedošlo k poškození povrchu mozaiky podřením.  

• Nedoporučuje se vyvíjet velký tlak na spárovací nářadí.  

• Nářadí musí být čisté bez zaschlých a ztvrdlých zbytků hmot. 

• Houby a nářadí používané při spárování je nutné často namáčet a propírat.  

• Přeschnutí spárovací hmoty může způsobit poškození povrchu při následném čištění.  

• Po vyspárování a zaschnutí doporučujeme mozaiku jemně očistit utěrkou z mikrovlákna.  

• Nedodržení výše uvedených zásad nelze považovat za oprávněnou reklamaci. 

Mozaiku doporučujeme spárovat spárovací hmotou Kerapoxy Design č. 731, Kerapoxy č.144 nebo 

Ultracolor Plus č.144 od MAPEI.  

Mozaiku lze čistit pouze neagresivními a neabrazivními čistícími prostředky a vysoušet suchým 

hadříkem.                                              Váš tým SIKO KOUPELNY a.s. 

 

Mozaika MOS4823CO - medená mozaika (4,8/4,8+2,3/2,3+4,8/2,3) 

Povrch výrobku je tvorený meďou. Prirodzenou vlastnosťou tohoto materiálu je postupné získanie 

patiny, ktoré sa môže prejaviť stmavnutím a získaním zelenkavého nádychu typického pre meď. Toto 

nie je možné považovať za chybu a dôvod pre reklamáciu.Túto mozaiku nedoporučujeme používať 

do vlhkého prostredia (napr. kúpeľní), naopak doporučujeme jej použitie v suchých obytných 

miestnostiach – napr. obývacích izbách, halách, predsieňach, spálňach a pod. 

Pre pokládku mozaiky doporučujeme dodržať nasledujúce zásady:  

• Pri aplikácii škárovacej hmoty je nutné postupovať v súlade s jej návodom na použitie. 

• So škárovacou hmotou je potrebné pracovať opatrne,aby nedošlo k poškodeniu povrchu mozaiky odrením.  

• Nedoporučuje se vyvíjať veľký tlak na škárovacie náradie.  

• Náradie musí byť čisté, bez zaschnutých a stvrdnutých zbytkov hmôt. 

• Huby a náradie používané pri škárování je nutné často namáčať a prepierať.  

• Preschnutie škárovacej hmoty môže spôsobiť poškodenie povrchu pri následnom čištení.  

• Po vyškárovaní a zaschnutí doporučujeme mozaiku jemne očistiť utierkou z mikrovlákna.  

• Nedodržanie vyššie uvedených zásad nie je možné považovať za oprávnenú reklamáciu. 

Mozaiku doporučujeme škárovať škárovacou hmotou Kerapoxy Design č. 731, Kerapoxy č.144 alebo 

Ultracolor Plus č.144 od MAPEI.  

Mozaiku je možné čistiť len neagresívnymi a neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami a vysúšať suchou 

handričkou. 

  Váš tím SIKO KÚPEĽNE a.s.  


