
 
 
 
 P R O D U K T B L A D   

 
 

Glasmosaik och marmormosaik för vägg och golv* (barfotamiljö). Produkterna produceras och består av naturmaterial vilket kan 
medföra nyansskillnader och storleksvariationer. 
 
 
MONTERING 
 
Vitt fix eller vitt kakellim krävs för att bäst återspegla mosaikens karaktär och klarhet. Mosaic Sweden rekommenderar Adesilex P10 från 
Mapei för dess vithet och speciella egenskaper anpassade för glas- och marmormosaik. Rekommenderad kamstorlek är 4-6 mm 
beroende på underlag och produktens tjocklek. Fästmassa som trängt ut i mer än halva fogdjupet skrapas bort för att ge plats för fog. 
 
Vid kapning rekommenderas användning av glasmosaiktång Leponitt G30C alternativt vattenkyld såg. 
Vid borrning rekommenderas en diamantborr som regelbundet kyls med vatten. Använd inte för hårt tryck. 
 
*För montering av Artikel A & B på golv bör tas i beaktning materialets tunna tjocklek. Alla mosaikbitar behöver full täckning av 
fästmassa för att undvika att bitar lossnar. Golvytan skall spacklas med fix eller på annat sätt se till att varje bit har 100% fäste i 
fixmassan under.  

Artikel B1104, B1208, D1100 & D1101 rekommenderas ej för montering i våtzon 1. Produkten får inte utsättas för konstant vattenflöde 
eller fukt. Artikel B1104, B1208, D0001, D0101, D1201, D1202, F0001, L0002, O0001, O0101 & O0800 är ej frostbeständig. 
 
Mosaik är inte alltid monterat helt rakt på arken, detta är normalt och inte en felaktighet. Följande text är utdrag från Byggkeramikrådet. 
”Tillämplig produktstandard finns inte. Producentpraxis anger att upp till 5 % av plattorna kan tillåtas ha flisbildningar i glaset. 
Glasplattorna kan uppvisa ojämnheter och kaviteter i ytan. Vid fogning är det av yttersta vikt att mosaiken rengörs med stor 
noggrannhet. Rester av fog kan fastna i ojämnheter i ytan.” 
 
 
FOG 
 
Fogens färg påverkar slutresultatet lika mycket som valet av mosaik. För att uppnå ett homogent uttryck rekommenderar Mosaic 
Sweden att använda en fog som är kulörmatchad med mosaikens färg, alternativt en fog ur gråskalan som är lika färgintensiv som 
mosaiken. En fogfärg som skiljer sig från mosaikens färg tar större uppmärksamhet men kan även vara mycket effektfull.  
 
Använd en finkornig fog för att säkerhetsställa att fogen tränger ner mellan mosaikbitarna. Mosaic Sweden rekommenderar Ultracolor 
Plus från Mapei. 
 
Sjösten/tumlad marmor är natursten, dessa är av naturen såriga i kanter samt att det förekommer hack och håligheter, dessa kan pga. 
vilken fogfärg som väljs synas mer eller mindre. 
 
Hjälp vid val av fog 
- Se rekommenderad fog på mosaikprov hos återförsäljare av Mosaic Sweden 
- Fäst mosaik på en provplatta för att sedan testfoga 
 
 
SKÖTSELRÅD 
 
Vardagsrengöring med vatten och rengöringsmedel exempelvis ”Allrent ECO”. Vid rengöring av marmor rekommenderas ”Rengör 
marmor & natursten” från Quicktech. Använd ej syra på marmormosaik. 
 
Polerad marmormosaik ska direkt efter montering behandlas och fortsätta underhållbehandlas för att skydda plattan och underlätta 
vardagsrengöring. Mosaic Sweden rekommenderar ”Skyddar marmor och natursten” från Quicktech eller liknande produkt. 
Behandla aldrig glas- eller marmormosaik med klinkerolja.  
 
 
BRÄNNINGAR 
 
Nyansskillnader kan förekomma på varje produktion av glas- och marmormosaik då produkterna produceras och består av 
naturmaterial. Varje Mosaic Sweden förpackning är märkt med ett batch-nr efter artikelnumret, exempelvis -2. Var noga med att uppge 
detta batch-nr vid komplettering. 
 
 
Kontrollera och godkänn produkten noga innan montering, eventuella produktionsfel ska uppmärksammas innan montering. 
För ersättning vid reklamation måste minst 5% av arkets bitar vara defekta. 
Mosaic Sweden godkänner ej reklamationer efter montering. 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
Grupp A Glasmosaik  
Chipstorlek: 20x20x4mm  
Arkets storlek: 0,107m2, 327x327mm  
Kvm/låda: 2,14m2, 20 ark, 14kg  
Monterad på glasfibernät 
Frostbeständig 

Grupp B Glasmosaik  
Chipstorlek: 15x15x4mm  
Arkets storlek: 0,087m2, 295x295mm  
Kvm/låda: 1,74m2, 20 ark, 14kg 
Monterad på glasfibernät 
Frostbeständig   

Grupp B Glasmosaik B1104 & B1208 
Chipstorlek: 15x15x4mm  
Arkets storlek: 0,087m2, 295x295mm  
Kvm/låda: 1,74m2, 20 ark, 14kg   
Monterad på glasfibernät 
Ej frostbeständig  
Ej montering I våtzon 1 

Grupp D Marmor & glasmosaik  
Chipstorlek: 23x23x6mm  
Arkets storlek: 0,09m2, 300x300mm  
Kvm/låda: 1,08m2, 12 ark, 14kg 
Monterad på glasfibernät 
Ej frostbeständig 
Ska behandlas (se produktblad s.1) 

Grupp D Glasmosaik metallic  
Chipstorlek: 23x23x8mm 
Arkets storlek: 0,09m2, 300x300mm  
Kvm/låda: 0,72m2, 8 ark, 11,5kg  
Monterad på glasfibernät 
Frostbeständig 
Ej montering i våtzon 1 

Grupp F Marmormosaik fiskfjäll  
Chipstorlek: 65x78x8mm 
Arkets storlek: 0,058m2, 235x245mm  
Kvm/låda: 0,87m2, 15 ark, 18kg 
Monterad på glasfibernät 
Ej frostbeständig 
Ska behandlas (se produktblad s.1) 

Grupp L Keramisk mosaik geometri  
Chipstorlek: 32x55x6mm  
Arkets storlek: 0,085m2, 250x340x6mm  
Kvm/låda: 1,87m2, 22 ark, 20kg 
Monterad på glasfibernät 
Frostbeständig 

Grupp L Glasmosaik ellips  
Chipstorlek: Kvadrat:23x23x6mm Triangel:22x22x6mm 
Arkets storlek: 0,076m2, ca 276x274mm  
Kvm/låda: 0,76m2, 10 ark, 8kg  
Monterad på glasfibernät 
Frostbeständig 

Grupp L Marmormosaik fiskben  
Chipstorlek: 20x64x8mm 
Arkets storlek: 0,07m2, 250x280x8mm  
Kvm/låda: 0,77m2, 11 ark, 13,2kg  
Monterad på glasfibernät 
Ej frostbeständig  
Ska behandlas (se produktblad s.1) 

Grupp O Marmormosaik hexagon  
Chipstorlek: 42x42x7mm  
Arkets storlek: 0,09375m2, ca303x306mm  
Kvm/låda: 0,75m2, 8 ark, 14kg  
Monterad på glasfibernät 
Ej frostbeständig 
Ska behandlas (se produktblad s.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


