Mozaïek installeren, onze tips:
1. Zorg dat de ondergrond volledig vlak, schoon en droog is.
2. Kies de juiste lijm afhankelijk van de ondergrond en toepassing. Kijk hiervoor op de
website van betreffende fabrikant. Enkele bekende fabrikanten met goede lijmen
zijn: Eurocol , Mapei , PCI , Sopro (dit zijn er slechts een paar, er zijn er veel meer).
3. Ga je met glasmozaïek aan de slag? Zorg dan voor een strak witte ondergrond en
werk uitsluitend met witte lijm. Dit voorkomt dat het mozaïek anders kleurt dan je
verwacht.
4. Breng de lijm aan met een lijmkam. Bij
voorkeur met een lijmkam met een zo klein
mogelijke vertanding. Start in het midden van
de ruimte en werk van daaruit naar buiten.
Breng genoeg, maar niet teveel lijm aan.
Verdeel de lijm met een draaiende beweging.
Zorg dat de mozaïek erop zit voordat de lijm
hard wordt.

5. Plak de eerste sheet recht en in het midden van het te verwerken oppervlak. Druk
met een spaan alle tegels aan, zodat ze allemaal in contact zijn met de lijm.
Wanneer de lijm tussen de voegen naar buiten komt, heb je teveel lijm gebruikt.
Verwijder het overtollige lijm, anders kan je daar straks niet voegen.
6. Plak de volgende sheet op +/- 1/3 van de eerste sheet. Er naast of er onder. Dat
maakt niet uit. Het idee is dat de verschillende sheets moeten verspringen.
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7. Uiteindelijk kom je bij de randen van de ruimte. Vaak betekent dit dat je hier de
mozaïek op maat moet knippen (glas) of snijden / slijpen (keramiek).

Keramiek snijden

keramiek zagen

8. Wanneer het oppervlak (wand of vloer) helemaal klaar is en de lijm goed uitgehard
is, kun je beginnen met voegen. Kies een voegmiddel die geschikt is voor de
toepassing en voor een kleur die goed past met de mozaïek. Bezoek hiervoor de
diverse websites van de betreffende fabrikanten:Eurocol , Mapei , PCI , Sopro
of een ander merk naar keuze natuurlijk.
Let op:
a) Gebruik geen witte voeg voor de vloer
b) Gebruik een volledig afsluitbare voeg in een natte ruimte of achterwand bij een
keuken (i.v.m. onderhoud / hygiëne).
c) Maak een voeg altijd aan met een mixer en niet met een troffel. Dit zorgt dat je
minder water gebruikt en de voeg de goede kleur krijgt wanneer deze droogt.
9.

Maak het voegmiddel aan volgens voorschrift op de verpakking en verdeel dit over
het oppervlak. Gebruik hiervoor een spaan (zie foto).

10.

Controleer of alle voegen goed voorzien zijn van voegmiddel. Zorg dat er nergens
meer luchtbelletjes of openingen zitten.
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11.

Wanneer de voeg goed droog is, kan je beginnen met poetsen. Gebruik hiervoor
een spons en ruim voldoende water.

12.

Wanneer je voldoende vaak met schoon water het oppervlak hebt afgesponsd zie je
op foto rechts het eindresultaat. Mocht het zo zijn dat er toch een waas of sluier
achterblijft, dan hebben we nog de volgende tips:
 Indien er een Epoxy voeg of 2 componenten voeg is gebruikt, kan je de
laatste sluier verwijderen met spiritus.
 Blijft er cement achter in putjes van het glasmozaïek en zijn de voegen niet
egaal, gebruik dan een cementsluier verwijderaar. Wacht hier echter niet te
lang mee!

13.

Tenslotte moet er dan nog gekit worden. Ons advies is om hiervoor dezelfde kleur
te gebruiken als welke je voor de voeg hebt gebruikt. Om er zeker van te zijn dat de
kleur overeenkomt, gebruik de kit van hetzelfde merk als de voeg welke je gebruikt
hebt.
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