
LASIMOSAIIKIN ASENTAMINEN  

Huonelämpötila asentamisen aikana ei pitäisi olla alle 10°C, eikä yli 40°C. Ulko-olosuhteissa suosittelemme, ettei lasimosaiikkia 
asenneta olosuhteissa, jossa on suuret lämpötilanvaihtelut tai kova tuuli, koska silloin sekoitus kuivuu liian nopeasti.  

Seinäpinnan pohjatyö.  

Seinapinta pitää olla täysin sileä, kuiva ja pölytön.  
 
Sekoituksen valmistaminen mosaiikin asentamiseksi.  

Sekoitus pitää levittää seinälle yhtenäisenä kerroksena, käyttäen valmistajan suosittelemaa sekoituskampaa.  

HUOMIO ! Älkää milloinkaan levittäkö asennussekoitetta mosaiikille, koska silloin painava mosaiikki-levy luistaa seinästä irti.  

Älkää levittäkö asennussekoitetta seinällä enemmän kuin 10 mosaikki-levyn tarpeeksi, keskimäärin 1 m², koska sekoitteen kuivamisen 
aikana muodostuu sekoitteen pinnalla kalvoinen kerros, mikä estää mosaiikin kunnollisen kiinnittymisen aluspintaan. Kun teillä on 
paperipohjaista mosaiikkia, asentakaa mosaiikki seinälle niin, että paperipinta jää ulkopuolelle (teidän puolelle, ei sekoitteen sisään) ja 
painakaa mosaiikki huolellisesti sekoitteeseen, käyttäen kumista tai puista palikkaa. Seuratkaa paperilla olevaa asentamissuunta-
nuolta, mikäli tälläinen on olemassa.  

Kontrolloikaa, että kaikki mosaikki-levyt on samalla tavoin painettu sekoitteen sisään ja että ne muodostavat yhtenäisen, sileän pinnan.  
Kontrolloikaa että  saumavälit kahden erilaisen mosiikkilehden välillä olisi samat, mitkä ovat kahden mosaiikki levyn välillä, että välttää 
yksittäisten lehtien etääntymistä yhtenäisestä pinnasta.  

Kauniimman tuloksen saamiseksi voi käyttää valkoista asennussekoitetta, esim Ceresit CM-15. 

HUOMIO ! Älkää käyttäkö metallista palikkaa mosaiikin tasaamiseksi, koska mosaiikki voi naarmuuntua tai murtua.  

Kun kymmenen ensimmäistä levyä on asennettu, älkää heti alkako asentamaan seuraavia. Nyt on aika tehdä kosteaksi paperi, minkä 
päällä meidän mosaiikki kappaleet olivat. Painelkaa märällä sienellä koko paperi yhtenäisesti kosteaksi. Nyt voidaan aloitaa seuraavien 
mosaikkilehtien asentaminen. Ajoittain kontrolloikaa, että asennettu mosaiikkipaperi kostuu kunnollisesti (ja mikäli tarpeellista, 
painelkaa uudestaan märällä seinellä) ja kun paperi on riittävästi imeytynyt, irrottakaa se mosaiikista. 

Paperi pitää irroittaa mosaiikilta varovaisesti, alkaen levyn ylimmäisestä nurkasta, irroittaen paperin varovaisesti diagonaali-suunnassa. 
Jos muutama mosaiikki kappale lähtee irti, voi ne painaa heti takaisin sekoitteeseen. Kontrolloikaa, että kaikki mosaikkikappaleet ovat 
samallatavoin sekoitteen sisässä.  

Parannusten-muutosten tekemiseen mosaiikissa normaalisessa huonelämpötilassa ja vedottomassa tilassa on keskimäärin 1 tunti, 
alkaen hetkestä jolloin sekoite lävitettiin seinälle. Korkea lämpötila sekä veto kuivattaaa sekoitteen nopeammin ja aika muutosten 
tekemiseen lyhenee.  

HUOMIO !  Seuratkaa huolellisesti asennussekoitteen valmistajan puolelta pakkaukseen laitettuja työohjeita.   

Saumojen tekeminen.  

Lasimosaiikkia ei saa alkaa saumoittamaan ennen kuin 24 tuntia asentamisen jälkeen. Ennen saumojen tekemistä tulee mosaiikin 
pinta puhdistaa paperinkappaleista ja liimasta, mikä on jäänyt paperin irroittamisesta. Saumasekoite levitetään kammalla 
horisontaalisten ja vertikaalisten liikkein siihen saakka, kun saumat ovat täynnä. Liika sekoite irroitetaan kammalla diagonaali-liikkein. 
Saumasekoite pitää levittää seinälle niin kauan kun kaikki saumat ovat täynnä. 

Lasimosiikin saumojen täyttämiseksi suosittelemme käyttää kauniimman lopputuloksen saamiseksi elastisia ja ei likaantuvia ja 
vesitiiviitä  saumatäytteitä, kuten esim Ceresit CE-40 Aquastatic sarjan saumatäytteitä. 

HUOMIO !  Seuratkaa huolellisesti saumatäytteen valmistajan pakkauksessa olevia työohjeita.   

Lasimosaiikin puhdistaminen.  

Mosaiikin pinta tulee puhdistaa viimeistään 1 tunti saumojen täyttämisestä, käyttäen pehmeää sientä. Irroittakaa pyörein liikkein 
ylimääräinen sekoite mosaiikilta.  

On erittäin oleellista, että mosaiikin puhdistaminen ylimääräisestä saumasekoitteesta  aloitetaan ennen, kuin saumasekoite on 
täydellisesti kuivunut. Kun saumasekoite on täysin kuiva, on sitä erittäin vaikea saada mosaiikista irti ja siihen kuluu enemmän aikaa. 
Tarkastakaa, ettei puhdistaminen aikana saumoja täyttävä sekoite irtoa. Kun mosaiikkipinta on  kuiva, pitää se pestä kunnolla vedellä. 
Jos pesemisen jälkeen mosaiikkipinta tuntuu sementtiseltä, voi huuhteluun käyttää kevyesti hapollista vesisekoitetta (5-10% 
kloorihappoa, saatavana kotikemian-tuotteita myyvistä kaupoista).  Puhdistakaa vielä kerran puhtaalla vedella happosekoitteen 
käyttämisen jälkeen. 

 
 

 


