
BESKRIVELSE AF 
FUGEFARVER, SILIKONE 
OG BEVÆGELIGE FUGER

MONTERING 
AF GLASMOSAIK



Vær opmærksom på, at de lyse farver kan ændre farve ved fugning. For at sikre at man får 

den ønskede farve, bør man lave en prøve inden opsætning.

Kontroller altid at pakkerne har samme nuance og produktionsnummer. Såfremt det ikke er 

tilfældet, vil der være risiko for farveforskel samt  størrelseforskel på nettene.

Vælg altid hvid klæb og fuge til lyse farver.

Opsætning af glasmosaik

1. Klæben (vælg en klæber med samme farve som den valgte    

 fugefarve) trækkes ud mod gulvet eller op ad væggen med en 

 tandspartel. Vælg en lille tandstørrelse, ca. 4 mm. 

2. Mosaikken trykkes forsigtigt mod klæben. Benyt et fugebræt 

 med gummibelægning. Dette sikrere at mosaikken lægger sig 

 plant mod underlaget

3. Glasmosaikken presses omhyggelig mod klæbemassen. 

 Kontroller med mellemrum klæbningens udførsel. 

4. Når klæben er hærdet påføres fugemassen med gummispartel 

 eller fugebræt. Vær opmærksom på, at der i 

 vådrumszonen skal anvendes en vandtæt fugemasse.

5. Når fugemassen er overfl adetør, men stadig bearbejdelig, 

 afvaskes overfl aden med en hårdt opvredet svamp, som konstant 

 holdes ren. Derefter poleres overfl aden. 

6. Siliconeudfugning foretages i alle fuger, hvor der er risiko for 

 bevægelser. Dårlig hæftende samt sugende fl ader primes forud 

 for fugning.

Pakning

Alle 3 formater kan anvendes på gulv og væg, dog skal man være omhyggelig ved brug af 

5x5 cm glasmosaik på gulv.  Her er det vigtigt, at glasmosaikkens bagside bliver fyldt 100%  

med klæb, da der ellers vil kunne opstå revnedannelser.

OBS. Da glasmosaik er sammensmeltet glas bedes de venligst kontrollere glasmosaikken 

for stød og revner. Ved nedlægning har de godkendt produktet som værende i orden.

Kode mosaik format
mm

netstørrelse 
mm

stk/box  kg/box m
2

/box

A
B
D

20x20
25x25
50x50

327x327
321x321
318x318

10
10
10

6,32
7,82
7,80

1,07
1,03
1,01
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