
ASENNUSOHJE BISAZZA LASIMOSAIIKEILLE 3/02

On tärkeätä tutustua oheisiin asennusohjeisiin ennen 
asennustyön aloittamista. Lasimosaiikkien asennustyö on 
syytä antaa asiantuntevan asennusliikkeen tai asentajan 
hoidettavaksi.

Pohjan valmisteleminen mosaiikkiasennusta varten

Asennettavan pinnan tulee olla puhdas, suora, sileä ja 
kuiva. Huoneen lämpötilan tulee olla +5 ... +30 °C. 
Asennettavan pinnan tasoitus ja/tai vesieristys kannat-
taa tehdä mahdollisimman valkoisella massalla.

Asennustyön valmistelu

Asentajan tulee tarkastaa vastaanottamansa mosaiikit ja 
hänen tulee ilmoittaa mahdollisesta toimitusvirheestä tai 
puutteesta myyjälle ennen asennustyön aloittamista. 
Ennen asennustyön aloittamista suosittelemme, että 
seinään merkitään apulinjat asennustyön helpottamiseksi. 
Oikean mitan saamiseksi aseta kolme mosaiikkiarkkia 
vierekkäin lattialle niin, että arkkien väliin jää normaalin 
sauman levyinen rako. Mittaa kolmen arkin yhteismitta ja 
lisää siihen yhden sauman leveys, noin 1,5 mm. Tämän 
jälkeen ruuduta asennettava pinta saadulla mitalla sekä 
pysty-, että vaakasuunnassa. Ruudutuksen jälkeen 
asennettavaan pintaan on syntynyt yhdeksän (9) 
mosaiikkiarkin suuruisia ruutuja.

Mosaiikkien asennustyö

Käytä Bisazzan omaa START kiinnityslaastia (25 kilon 
säkki sekoitettuna 9 litraan vettä) tai jonkin muun 
valmistajan, lasimosaiikkien asentamiseen sopivaa 
tuotetta. Bisazzan START kiinnityslaastia voit käyttää 
sementtilaasti-, kipsi- ja kipsilevypohjalle. Kun kiinnität 
laattoja kumimaisen vesieristemassan päälle korvaa vesi 
Bisazzan omalla UP latexilla. Mikäli kiinnität mosaiikkeja 
muille kuin em. materiaaleille, varmista kiinnitysaineen 
sopivuus myyjältä. Kun käytät jonkun muun valmistajan 
kiinnityslaastia varmista myyjältä sen sopivuus lasimo- 
saiikin kiinnittämiseen. Käytetyn laastin pitää olla ns.   

saneerauslaasti, joka sisältää riittävästi liima-ainetta. 
Kuivissa tiloissa, kuten keittiön välitilassa ja normaaleissa 
wc-tilojen seinäpinnoissa, voit kiinnittää mosaiikit myös 
siihen tarkoitetulla laattaliimalla. Älä kuitenkaan koskaan 
käytä laattaliimaa lattia-asennukseen! Käytä lasimosaiik-
kien asentamiseen aina valkoista kiinnitysainetta. Levitä 
ensin tasainen kerros kiinnitysainetta ja kampaa se auki 
3 - 3,5 mm suuruisella hammaslastalla (kuva 1). Älä levitä 
laastia liian suurelle alueelle kerrallaan. Seinään tai lattiaan 
merkitsemäsi yhdeksän arkin ruutu on sopivan kokoinen 
kerralla levitettäväksi.

Paperipintaisten mosaiikkien asentaminen

Asenna mosaiikkiarkit seinään liimapaperipinta itseesi päin 
(kuva 2a). Tarkista, että liimapaperissa näkyvät raidat 
tulevat kaikki samaan suuntaan. Tamppaa mosaiikit huolel-
lisesti kiinni kiinnitysaineeseen joko kumi- tai muovilastalla 
(kuva 3b). Älä käytä metallilastaa tähän työvaiheeseen. 
Huolehdi siitä, että mosaiikkiarkkien väliin jäävä sauma on 
saman levyinen muiden saumojen kanssa. Asenna ensim-
mäinen yhdeksän arkin ryhmä. Kun olet asentanut seuraa-
van yhdeksän arkin ryhmän, voit kostuttaa sienellä ensim-
mäisen ryhmän arkkien liimapaperit. Älä käytä liikaa vettä 
arkkien kostuttamiseen. Kun arkit ovat kostuneet sopivasti 
voit poistaa ne tarttumalla kiinni arkin kulmasta ja vetä-
mällä liimapaperia mosaiikin pintaa pitkin kohti vastakkaista 
kulmaa (kuva 4a). Toimenpide vaatii huolellisuutta, jotta et 
liikuta mosaiikkeja. Poista mahdolliset liimapurseet ja kor-
jaa mosaiikkien siirtymät välittömästi. Normaalilämpötilassa 
korjausaikaa on noin yksi tunti laastin levittämisestä. Mikäli 
olet epävarma liimapaperin poistamisesta tuoreeltaan voit 
suorittaa kyseisen työvaiheen myös kiinnitysaineen kui-
vuttua, jolloin ei ole vaaraa mosaiikkien siirtymisestä. 
Anna mosaiikkien kuivua vähintään 24 tuntia ennen liima-
paperin poistamista ja saumaustyön aloittamista.

Verkolle kiinnitettyjen mosaiikkien asentaminen

Asenna mosaiikkiarkit seinään verkkopuoli seinää vasten 
(kuva 2b). Kiinnitysaineen tulee olla tarpeeksi notkeata 
niin, että se tunkeutuu hyvin verkon läpi. Näin varmiste-
taan mosaiikkien riittävä tartunta. Tamppaa mosaiikit huo-
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lellisesti kiinni kiinnitysaineeseen, joko kumi- tai muovi-
lastalla (kuva 3b). Älä käytä metallilastaa tähän työvai-
heeseen. Huolehdi siitä, että mosaiikkiarkkien väliin jäävä 
sauma on saman levyinen muiden saumojen kanssa. Anna 
mosaiikkien kuivua vähintään 24 tuntia ennen saumaus-
työn aloittamista.

Mosaiikkien saumaaminen

Saumauksen saa normaalioloissa aloittaa aikaisintaan 
1 - 2 vuorokauden kuluttua asennuksesta. Mosaiikkien 
saumaukseen tulee valita sellainen saumausaine, joka 
soveltuu kapeille saumoille. Ennen saumaustyön 
aloittamista varmistu mosaiikkien puhtaudesta. Poista 
mahdolliset liimapurseet ennen saumausta. Mikäli olet 
käyttänyt liimapaperipintaisia arkkeja, tulee liimajäämät 
pestä pois kostealla rievulla tai sienellä. Levitä saumaus-
aine huolellisesti kumilastalla erisuuntaisin vedoin (kuvat 
5a ja 4b). Saumaa mosaiikit 1 - 2 m2 suuruisina alueina. 
Anna sauman kovettua hetkisen (saumalaastista ja olosuh-
teista riippuen 5 - 15 minuuttia), jotta voit poistaa ylimää-
räisen saumalaastin kostealla sienellä pyyhkimällä. Suorita 
peseminen diagonaalisesti (ei saumojen suun-taisesti), 
jotta sauma ei painu liian syvälle (kuvat 6a ja 5b). Toista 
työvaihe niin monta kertaa, että laatat ovat puhtaat. Älä 
jätä laattojen pintaan kuivaa harsoa vaan kiillota ne heti 
puhtaiksi karkeahkolla puuvillarievulla. Saumaa seuraava 
1 - 2 m2 suuruinen alue. Tarkista mosaiikkien puhtaus vielä 
kerran kun koko alue on saumattu valmiiksi. Mikäli laat-
toihin jää saumalaastia voit poistaa ne tuoreena 5 - 10 % 
klooriliuoksella. Huuhtele pinta huolellisesti heti käsittelyn 
jälkeen. Mikäli saumausaineen väri poikkeaa selvästi 
mosaiikkien väristä, vaatii saumaustyö erityistä huolelli-
suutta, jotta mosaiikkien pintaan ei jää näkyviin saumaus-
ainetta, jota on vaikea poistaa sen kuivuttua.

Kultamosaiikkien asentaminen

Kultamosaiikit valmistetaan kokonaan käsityönä ja siksi 
niiden paksuudet vaihtelevat. Kultanapit ovat yleensä 

hieman paksumpia kuin normaalit mosaiikit. Mikäli asennat 
kultanappeja muiden mosaiikkien sekaan, tulee asennus-
vaiheessa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että mosaiik-
kien pinnasta tulee sileä. Jos haluat ”upottaa” kultanappeja 
verkolle liimattuihin mosaiikkeihin, tulee verkko leikata pois 
kultanapin kohdalta, jolloin asennusta tehtäessä on hel-
pompi painaa kultanapit riittävän syvälle. Tarpeen vaaties-
sa poista hieman tasoitetta kultanappien kohdalta.

Lasimosaiikkien leikkaaminen

Lasimosaiikkeja voidaan leikata erilaisilla tätä työtä varten 
suunnitelluilla pihdeillä. Leikkaustyö voidaan suorittaa 
yksittäin tai arkissa kiinni olevana nauhana. Lasimosaiik-
keja voidaan leikata myös jatkuvakehäisellä timantti-
laikalla. Älä kuitenkaan yritä leikata mosaiikkeja timantti-
laikalla kertatyönnöllä läpi asti, sillä silloin ne kuumenevat 
liikaa ja rikkoutuvat herkästi.

Lasimosaiikkien hoito-ohjeet

Käytä päivittäiseen puhdistukseen neutraaleja pesuaineita. 
Älä lisää pintaan vahaa, öljyä tai suoja-aineita. Älä missään 
nimessä käytä puhdistukseen fosfori- tai fluorihappoa, sillä 
ne syövyttävät lasia! Vaikeissa tapauksissa voit käyttää 
mietoja happopesuaineita, kunhan huolehdit välittömästä ja 
riittävästä huuhtelusta heti käsittelyn jälkeen. Käytettävän 
tuotteen sopivuus lasipinnoille tulee kuitenkin aina tarkista 
valmistajalta ennen puhdistustyön aloittamista.

Tyypillistä lasimosaiikeille

Mosaiikkien valmistustavasta johtuen yksittäisissä 
laatoissa on jonkin verran kulmarikkoja sekä lohjenneita 
reunasärmiä. Tämän kaltaiset ”viat” ovat yleisempiä vaa-
leissa läpikuultavissa väreissä sekä useampien värien 
muodostamissa sekoituksissa. Kulmarikkojen katsotaan 
olevan mosaiikeille tyypillisiä, eikä niitä voida täysin vält-
tää. Mosaiikkiarkit on syytä tarkastaa ennen kiinnitystä, 
jolloin on vielä mahdollista vaihtaa yksittäisiä nappeja.
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