
Hogyan használja a mozaikot, 
mint burkoló- és díszítőelemet?

Már elsőre véglegesen
RAGASZTÓK - FUGÁZÓK - SZIGETELÉSEK

Hogyan varázsolhatja 
otthonát még 
izgalmasabbá egy 
kis mozaikkal?
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Évezredes díszítőelem - Miért szerették 
már annyira az ókorban is?
A legkorábbi ma ismert mozaik Mezotopámiából 
került elő. A görög művészet klasszikus korában 
kialakult és a hellenizmus idején magas szint-
re fejlődött mozaikművészet Itáliában is nagy 
népszerűségnek örvendett. A görög fürdőkultúra 
fejlődése természetes módon magával hozta 
a mozaik fejlődését is. Mivel díszes vízmentes 
burkolatra volt szükség, és erre a mozaik felelt 
meg egyedül. 
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A késői köztársaság idejétől kezdve nem volt 
olyan jobb módú lakóház Itáliában és az egész 
birodalomban, amelynek falait festmények, 
padlóját ne mozaikok díszítették volna. Mivel 
a házak pompásak voltak, berendezésük több-
nyire fényűző, de kevés bútorzattal, az épüle-
tek megkövetelték a szép dekorációt. 
Az igazi fellendülést a római birodalom hozta el. 
Miután az egykori görög birodalmat meghódí-
tották, átvették annak fürdőkultúráját. Így azu-
tán ie. 100 körül kezdett elterjedni a birodalom 
teljes területén. Azonban míg a görögöknél a 
fürdők a sportpályákhoz kapcsolódtak, addig 
a rómaiaknál (kezdetben) a magánvillákhoz 
tartoztak. A fürdők után a mozaik elterjedt a 
lakóépületekben is. Nagyjából a 2. századra 
szinte minden tekintélyesebb római polgár 
lakóházának padlóját mozaik fedte. A római 
birodalom bukása után, a mozaik is hanyatlás-
nak indult. A középkorra az iszlám világban a 
geometrikus minták kerültek előtérbe. Álta-
lában sok aranyat, féldrágakövet és drágakövet 
használtak.

Az igényes mozaikpadlók készíttetését csak 
a módosabbak engedhették meg maguknak, 
akik olyan tágas házakban laktak, melyeknek 

helyiségei kellő teret adtak a díszes 
burkolatnak.
Ezek úgy készültek, hogy a padló 
nedves aljzatába bekarcolták az ábrázo-
lás rajzát, majd apró színes kövekből, 
később leginkább üvegdarabokból ki-
rakták a képet, végül pedig átcsiszolták.
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1. Fejezet – Miért a mozaik? 

Azért, amiért már évezredek óta használják 
előszeretettel: praktikus, tartós burkolat-
típus, esztétikus, és korlátlan művészi 
lehetőségeket rejt magában.  Gondoljunk 
csak a régi római fürdők, villák mai na-
pig fennálló darabjaira. Gazdag teret ad 
a fantáziának, gyakorlatilag bármilyen 
forma, motívum mozaikba „önthető”, így 
lehetőséget ad az egyedi elképzelések 
megvalósítására. 

Sokan nagyon magas művészi szintre eme-
lik a mozaikrakás technológiáját, és van-
nak szakemberek, akik kifejezetten moza-
ikburkolásra specializálódtak. Felhordása 
szakértelmet és tapasztalatot igényel, 
mindenképpen szakemberre kell bízni.  
Az üvegmozaik burkolás igazi kézi munka. 
A legszebb mozaik burkolatok is magukon 
viselik a kézi munka „tökéletlenségét” – 
de talán éppen ez a szépsége a tökéletes 
„gyári” felületekkel szemben.  

Az üvegmozaikkal való burkolás 
különösen medence esetén külön 
szakma, amihez nagy szakmai gya-
korlat, szakértelem szükséges. A 
hozzá nem értés - mint minden 
szakmában - sokmilliós károkat 
okozhat. 
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Mikor válasszon mozaikot?

•	 Ha konkrét, egyedi motívummal 
szeretné díszíteni padlóját, falburkola-
tát, fürdőszobáját, medencéjét, és nem 
elégszik meg a szabvány burkolatokkal

•	 Ha szeretné színesebbé, izgalmasabbá 
tenni burkolatait, akkor a mozaik kiváló 
„játékteret” ad erre, ugyanis nem kell 
egész tereket beborítani vele, lehet, csak 
egyes részeket is feldobni mozaikkal

•	 Ha szereti a csillogó felületeket, akkor is 
megfelelő választás, hiszen az egyes sze-
mekre eső fény, és azok visszatükröződése, 

beragyogja a burkolatot

•	 Ha vonzódik a kézműves jellegű 
munkákhoz, amin érződik az alkotó szíve-
lelke, és igazi karaktert ad otthonának

Melyiket válasszam: mozaik vagy 
burkolólap?

Mindegy, új építésű vagy felújítás előtt álló a 
felület, a legfontosabb, hogy, ha a hidegburko-
lás mellett döntöttünk, válasszunk a klasszikus 
csempe vagy a mozaik között. Megkönnyíti a 
helyzetünket a felület ismerete, hisz ívelt vagy 
bonyolult falat mindenképpen érdemesebb 
mozaikkal fedni – pontosan és esztétikusan 
követi a felület ívét, valamint nincs éles, durva 
vágási felület – utóbbit a nagyobb kerámia-
lapok esetében nem tudjuk elkerülni. Tehát 
tagolt, íves felületen könnyebben alakítható 
kis darabjai mellett, így nem kell elvágni, mint 
mondjuk egy burkolólapnál. 
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Így gyakran nem pusztán esztétikai, hanem 
praktikus okokból is alkalmazzák olyan 
íves, térbeli legkülönfélébb formájú felüle-
teken, melyeknek a burkolása nagyobb 
elemekkel szinte lehetetlen lenne. Ezeken 
a felületeken a burkolat kiosztása, a lapok el-
helyezése nagy szakértelmet, tapasztalatot, és 
szépérzéket igényel.

Emellett az üvegmozaik anyagában színezett, 
így nem kell attól tartani, hogy a fokozott 
igénybevétel miatt az évek során kifakul-
na vagy elvesztené mázas, színes rétegét. 
Valamint gazdaságossági szempontból nem 
elhanyagolható, hogy nincs maradék, fe-
lesleges, fel nem használható anyag mo-
zaikos burkolás esetében.

Viszont: 
aki imádja a pontos éleket és 
az elvágólagos felületeket, az 
maradjon inkább a márvány 
vagy nagylapos kerámia  
burkolatnál.

!
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2. fejezet - Milyen típusai vannak, 
előnyök-hátrányok

Rengeteg féle-fajta mozaik közül válogatha-
tunk, igazából csak a pénztárcánk szab határt a 
választásban. A hagyományos üvegmozaikok-
tól a kristály- és márványmozaikon át, egészen 
a trendi fém- vagy az egészen exkluzív nemes-
fém mozaikokig (arany, ezüst). 
Attól függően, hogy milyen felületről és mi- 
lyen mozaikról van szó, függ a felhasználás 
módja, nem mindegy, hogy milyen tech-
nológiával készül a burkolat.

Anyaga szerint:

kerámiamozaik: Többféle kerámia alap-
anyagú mozaik létezik. Gyártanak kerámia 
mozaikot (gyakorlatilag kis méretű csempe), 
ugyanakkor felhasználhatnak a művészek 
összetört csempét, járólapot, esetleg törött 

tányért, vagy egyéb porcelán, esetleg cserép 
alapanyagot. 

kő mozaik: A gépesítésnek köszönhetően ma 
már elérhető áron beszerezhető különböző 
kőfajtákból készült mozaikok. Ezekből ugyan-
úgy kialakítható egy kép, mint a hagyományos 
kő mozaiknál. A képet el lehet készíteni egy 
műhelyben, majd valamilyen hordozóanyagra 
ragasztva a helyszínen viszonylag gyorsan 
elhelyezhető. Nem igényel utólagos csiszolást! 
Azonban a kő utólagos kezelését igen. Ameny-
nyiben nem művészeti célokra szeretné használ-
ni, hanem egyszerű padló vagy falburkolatként, 
akkor hálóra ragasztva is megvásárolható. A 
klasszikus mozaik nagyon ellenálló anyag, me-
dencében is remekül megállja a helyét. 

kerámia mozaik

kő mozaik
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üvegmozaik: legelterjedtebb mozaik tí-
pus. Előnye: lényegesen ellenállóbb, mint a 
kőmozaik, és gyakorlatilag korlátlan színárnya-
latban előállítható. Hálóra és papírra kasírozott 
változatban is kapható.

kristály mozaik: Ez a mozaikfajta nagyon 
áttetsző. Tehát mindenképp fehér alap és 
ragasztó szükséges, valamint a fuga nagy 
mértékben befolyásolja az összképet. Ezt a 
mozaik-fajtát elsősorban olyan helyen al-
kalmazzák, ahol megvilágítva csodálható. A 
világítás nem feltétlenül mesterséges. Tehát 
felhasználhatják lámpaernyőn, üvegvázán, de 
akár ablakfelületként is.

irrizáló mozaik: A felülete szivárvány színek-
ben tündököl, oldalról nézve.  Egy vékony fém-
füstöt visznek fel a mozaik felületére. Hátrány:  

Ez a bevonat kemény igénybevétel esetén 
hajlamos megkopni.

kavics mozaik: Az alaposan megtisztított 
kavicsot nyomkodják ragasztóanyagba. Mi-
vel a természetes köveket nem színezik, elég 
korlátozott a színválaszték. Mivel természe-
tesen a felület nem sima, elsősorban kültéri 
felületen használják, ahol ez kimondottan 
előnyös. Hagyománosan a lapos köveket ál-
lítva nyomkodják a kötőanyagba. Természe-
tesen manapság már hálóra ragasztott válto-
zatban árusítják.
(Forrás: http://qtp.hu/mozaik/mozaikok_fajtai.php)

Fontos! Pl. mészkőből készült 
nem célszerű egy wellness egységbe, 
ahol vegyszerrel tisztítanak. Kőmozaikot 
elsősorban esztétikai szerepe miatt 
használják, ahol nemes anyagból 
készült a burkolat (pl. kép kirakásához).

! üvegmozaik

kristály + üvegmozaik mix

irrizáló mozaik

kavics mozaik
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Hordozófelület szerint megkülönböz-
tetünk: 
•	 Papírhordozójú (burkolólap látható ol-

dalán van)
•	 üvegszövet hálóra kasírozott mo-

zaik: egyre elterjedtebb mostanában 
(burkolólap hátoldalán van, tehát magába  
a ragasztóba kerül bele). 

Fontos! Ez utóbbinál több prob-
léma merül fel   medence esetében. 
Ennek oka az, hogy ilyenkor általában 
diszperziós ragasztót használnak, ép-
pen ezért ez a fajta mozaik medencébe 
nem ajánlott! 

! üvegszövet hálóra kasírozott mozaik

papírhordozójú mozaik

papírhálóra kasírozott
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Kicsit részletesebben az üvegmo-
zaikról: Az üvegmozaik jellemzői

Anyaga üveg, így semmi nedvességet nem 
képes felvenni. Ez a megfelelő ragasztó 
kiválasztásánál nagyon fontos tényező.
A mozaik minősége annál jobb, minél mélyeb-
bek a hátoldalán levő barázdák, ugyanis ez biz-
tosítja, hogy minél jobban belekapaszkodjon a 
mozaik a ragasztóba.
Papírra kasírozott, illetve hátoldalán hálóra 
rögzített kivitelben forgalmazzák.

Medence esetén,  a papíros változat java-
solt burkolásra. sokan kérdezik, miért? 

Az esztétikai hibákon kívül legnagyobb 
hátránya a hálós kivitelnek, hogy a mozaik hát-
oldalán, a ragasztandó felületen van a háló. 
Ez a háló rögzítésére használt faipari ragasztó 
fizikailag megakadályozza, hogy a burkolásra 
használt ragasztó a mozaik felületével érint-
kezzen. Ráadásul a háló rögzítésére használt 
ragasztóanyag vízben oldódik, tehát a vízzel 
feltöltött medence felületéről egymás után 
potyognak le a mozaik szemek. 

Átlátszó üvegmozaik
Egyre közkedveltebb ez a mo-
zaiktípus, azonban a fektetése 
jelentősen több odafigyelést 
és szakértelmet igényel, mint a 
„hagyományos” üvegmozaikoké.

Mikor használjuk?
Teljesen átlátszó üvegmozaik 
burkolat készítése során fontos 
annak elkerülése, hogy az üveg-
mozaik lapocskák alatt bármilyen 
nagy-ságú levegőbuborék, légzárvány mar-
adjon. A levegőzárványok és bordanyomok 
elkerülésére a ragasztóágyat tökéletesen síkra, 
bordázat nélkülire kell kialakítani.
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Melyek az aktuális mozaiktrendek?

Megfigyelhető a
•	 természetes kőmozaik térnyerése,  
•	 a formák sokszínűsége (már nem csak 

négyzet, hanem kötésben lévő téglalap-
formák stb.), 

•	 előregyártott képek, 
•	 szálcsiszolt fémfelületű mozaikok,
•	 arany vagy ezüsttel foncsorozott nemes-

fém mozaikok. 
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3. Fejezet -  Hol, mely helyiségekben 
használjuk?

Bárhol használhatjuk gyakorlatilag, de 
a legjellemzőbb felhasználási helyek a 
következők:

•	 fürdőszoba: egyik legkedveltebb fel-
használási területe a mozaiknak, hiszen 
funkciójából adódóan is kiváló választás, 
nem beszélve a dekorációs lehetőségekről, 
amit mozaikkal elérhetünk. 

•	 gőzkabin: esetében gyakori, hogy a 
keletebbre elterjedtebb mozaikot válasz-
tanak a megrendelők, mert ebbe a helyi-
ségbe ideális és tartós ez a típusú burkolat. 
Gondoljunk csak az évszázados török 
fürdő-kultúrára, ahol csodálatos mozaik-
burkolattal díszítették a fürdőket, vagy 
hamamokat nem véletlenül.

•	 jakuzzi: egyre többen készítettnek ott-
honukba is jakuzzit, és aki megteheti, 
hogy nem egy előregyártott berendezést 
vásárol, hanem mondjuk egy egyedi 
tervezésű, mozaikkal leburkolt változatot, 
annak nem akármilyen esztétikai élmény-
ben lesz része.

•	 medence: nagy  részük mozaikburkolat-
tal készül legyen szó akár kültéri, akár bel-

téri medencéről, és sokakat gyönyörű 
mozaikképekkel díszítenek. Vannak 
kifejezetten mozaikburkolásra sza-
kosodott szakemberek, akik ismerik a 
mozaikburkolás legapróbb fortélyait is. 
Ha ilyen medencét szeretne, érdemes 
képzett, tapasztalatokkal rendelkező mes-
tert megbíznia. Az üvegmozaikkal való 
burkolás különösen medence esetén külön 
szakma, amihez nagy szakmai gyakorlat, 
szakértelem szükséges. A hozzá nem ér-
tés - mint minden szakmában - sokmilliós 
károkat okozhat!

•	 konyha: kedvelt burkolattípus itt is, akik 
szeretik a rusztikus, vintage stílust, azok-
nak a mozaik megfelelő választás, hiszen 
nemcsak könnyen tisztítható felületet ad, 
hanem a díszítésre is gyakorlatilag korlát-
lan lehetőséget.

•	 önálló dekorelemként gyakorlatilag 
bárhova.
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Aggódik a penészesedéstől, a csúnya, allergiát okozó, fekete foltok 
megjelenésétől falazatán, fugáján? 

Akkor olvassa el az „Úgy érzi, otthon biztonságban van?” c. kiadványunkat is, ami beavatja 
a penészesedés elleni harc  titkaiba!
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Hogyan tisztítsuk a mozaikot, illetve 
mire figyeljünk tisztítás során?

A megfelelő tisztítás azért is fontos, mert emi-
att megy tönkre rengeteg burkolat. 
•	 természetes kőmozaik esetében a 

kőmozaik anyagára kell tekintettel lenni. 
Mészkő-márvány mozaikoknál sem-
miképpen nem használható háztartási 
sósav, mert megmarja a felületet! 

•	 Az üvegmozaik vegyileg nagyon ellenálló, 
ott csak a karcolásra érdemes figyelni (ne 
súroljuk), itt inkább a fuga, ami érzékeny 
lehet. 

4. Fejezet – Mivel burkoljunk, mire     
figyeljünk? 

Az alapfelület előkészítésére fordítsunk 
kiemelt figyelmet! Általánosságban el-
mondható, hogy mm pontosságban 
kell dolgozni. Betonszerkezeteknél min-
denféleképpen érdemes megvárni a 
hat hónapos kort, mielőtt elkezdenénk 
a burkolást, hogy a szerkezet zsugoro-
dásából, illetve süllyedéséből adódó 
mozgásai nagyrészt lejátszódjanak. 

Mozaikfektetési „aranyszabályok”:
Tökéletes, sima alapfelület szüksé-
ges, mert itt a kis elemeknél minden 
hiba meglátszódhat, ami pl. egy nagy 
burkolólapnál elfedhető. Ha átüthet a ragasztó, 
akkor fehér színű ragasztó, ha átlátszó a mo-
zaik, akkor a fehér ragasztó teljes fedettségben 
legyen, ha ez még ráadásul medencében van, 
akkor célszerű olyan ragasztóval és fugázóval 
készíteni, ami nem vesz fel vizet (epoxi). Ha 
foncsorozott a mozaik hátulja, akkor nem ce-
mentes ragasztóval kell ragasztani, mert külön-
ben megmarhatja   a foncsorozást. Ami meg a 
természetes kőmozaikot illeti, mindaz igaz, 
ami a természetes kőre igaz, kivéve a nedves-

Fontos! Fuga: ott, ahol nagyobb 
a vegyi igénybevétel, érdemes epoxi 
fugázót használni (például: Kerapoxy 
termékcsalád). !
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ségre való deformálódást, attól nem kell félni 
kőmozaik esetében. 

Milyen baklövések fordulhatnak 
elő mozaik fektetésekor, amelyek 
elkerülésére fokozott figyelmet kell 
fordítani?

•	 üvegmozaiknál, nagy felület esetében, a 
felület a megszokottnál gondosabb ki-
egyenlítést igényel (1 cm a függőlegestől, 
már egy fél elemnyi különbséget eredmé-
nyez, ami nagyon látszódhat!)

•	 Világos színű lap szürke ragasztóval való 
ragasztása, ezáltal sötét háttérszínű lesz a 
mozaik

•	 Hátoldali üvegszövethálós mozaik me-
dencében a szemek leáznak és kipotyog-
nak.  Az a ragasztó, amire  rögzítik, feloldó-

dik és elereszti a mozaikot. 
•	 Ha a nátriumpapír kasírozású moza-

ikoknál korán mossák le, akkor amiatt 
potyognak le a szemek (a papírral együtt 
kiszakítják a ragasztót is lemosáskor).

•	 Túl sok ragasztót hordanak fel a mozaik 
alá, és a mozaikszemcsék közötti hézago-
kat (a fuga helyét) kitölti maga a ragasztó, 
és ekkor sajnos ki kell kaparni és újrara-
gasztani. 

•	 Letisztításnál mechanikusan próbálják 
letisztítani a fugafátyolt, és így összekar-
colják a fugafelületet.
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5. fejezet: Segédanyag választó segédlet

•	 Kiegyenlítéshez általában a PlanitoP Fast 
330 használata javasolt, ill. vakolt felüle-  
teken a nivoPlan termék.

•	 A kiegyenlítést követi szükség szerint, a 
kent vízszigetelés kialakítása. 

Medencékbe, épített zuhanyzókba, well-
ness létesítményekben legtöbbször a                             
maPelastic kétkomponensű cementes rugal-
mas vízszigetelés a bevált megoldás. 
•	 Fürdőszobákba, konyhákba megfelelő 

a felhasználásra kész maPegum WPs kent 
vízszigetelés is.  

•	 Miután elkészült és megfelelően kikötött a 
kiegyenlítés és a vízszigetelés, következhet 
a burkolat fektetése. Mozaikburkolatok 
ragasztásánál kizárólag néhány mil-
liméteres vékonyágyas ragasztásról 
lehet szó. Jellemzően 2-es, 3-as, illetve 
4-es fogazott glettvassal kell felvinni a ra-
gasztóhabarcsot. A kiválasztott glettvasat 
elsősorban a burkolat hátoldalának pro-
filozottsága és a burkolólap vastagsága ha-
tározza meg. Minél simább a lap hátoldala, 
és minél vékonyabb, annál vékonyabb 

lesz a ragasztóágy. A burkolat fektetése 
előtt szükség lehet még a fogazottan fel-
vitt ragasztóágy átsimítására is a glettvas 
sima felével. A mozaikok fektetése során 
nem használunk fugakereszteket, ezért 
függőleges felületeken célszerű le-
csúszásmentes ragasztót választani.

1. Kerámiamozaikok normál kötésidejű 
ragasztója a keraFlex, gyorskötésű 
ragasztója a keraquick. A graniraPid 
ragasztóval, és a keraquick + latex 
Plus, kerabond t + isolastic, vala-
mint adesilex P10 + isolastic ragasztó   
keverékekkel a kerámia és az üveg-
mozaikok egyaránt ragaszthatók. 
Ezek a ragasztók elérhetőek fehér 
színben is, ami minden áttetsző mo-
zaik esetén ajánlott. 

2. Átlátszó üvegmozaikok esetén az 
adesilex P10 + isolastic keveréke a 
legjobb választás, mivel ez a ragasztó 
kiemelkedő fehérségű. Gyorskötésű 
ragasztók nagyobb összefüggő 
felület burkolásakor és kedvezőtlen 
időjárási körülmények esetén java-
solhatóak. Ilyenkor fokozottan oda 



Hogyan varázsolHatja ottHonát még 
izgalmasabbá egy kis mozaikkal?

17

TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET

www.mapei.hu

kell figyelni a ragasztók nyitott ide-
jére, mert, ha bőrösödés után helye-
zik fel a mozaikokat, megfelelő ta-
padás nem jön létre. Természetesen 
használhatóak epoxigyanta alapú 
ragasztók is, mint a keraPoxy, vagy a 
keraPoxy design is. Átlátszó üvegmo-
zaikok esetén színes epoxi ragasztó 
alkalmazásával különleges esztétikai 
hatást érhetünk el.

3. Egyéb különleges mozaikok (fon-
csorozott hátoldalú, természetes 
kő, fémfelületű mozaikok, fólia hor-
dozóanyagú) esetén forduljon szak-
tanácsadó kollégánkhoz!

•	 A fuga kiválasztásánál fokozott gondos-
sággal érdemes eljárni. Mozaikok esetén 
a fuga felületének aránya sokkal nagyobb, 
mint egy hagyományos lapburkolatnál, 
így a fuga anyaga, megjelenése sok-
kal meghatározóbb, mind esztétikailag, 
mind műszakilag. Mozaikok fugázásához 
a vékony fugák kitöltésére finomszem 
csés cementes fugázóink alkalmasak, 
mint a keracolor sF, a keracolor FF Flex, 
vagy az ultracolor Plus. Természete-
sen vegyi igénybevétel és esztétikai 

igény függvényében epoxi fugázóink,  
keraPoxy, keraPoxy design, még jobb 
megoldást nyújtanak. A keraPoxy design  
maPeglitter-rel alkalmazva pedig 
egészen exkluzív megjelenést biztosít.  A 
dilatációknál és a pozitív, negatív sarok-
csatlakozásokhoz a maPesil ac oldószer-
mentes, ecetsavas, rugalmas, szilikon 
hézagkitöltőt ajánljuk.

A szakszerűen, megfelelő anyagokkal fektetett 
mozaik tartós és esztétikus dísze, funkcióját 
sokáig betöltő, ellenálló burkolata lehet szinte 
bármilyen felületnek. 
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MElléklEt
Variációk mozaikra, vagyis kreatív 
megoldási lehetőségek, design 
ötletek

A mozaikozás igazi virágkorát éli napjainkban, 
főleg amióta elérhetőek a hozzávalók egy he-
lyen a kreatív hobbi boltokon keresztül. Kitűnő 
eszköz arra, hogy kipróbáljuk kézügyességünk, 
kreativitásunk határait, és örömöt, sikerél- 
ményt okozzunk magunknak a létrehozott 
dekortárggyal. Igazi gyógyterápia tud lenni 
a mozaikkal történő alkotó tevékenység, 
ezért bátran próbálkozhat vele bárki kortól 
függetlenül. 

Természetesen ennek is vannak szintjei, van-
nak olyan mozaik mesterek, akik művészi szín-
vonalon végzik alkotó tevékenységüket, és 
ennek szentelik egész életüket. Szerencsére 
felvirágzóban van ez a művészeti ág, és hála 
ennek, egyre több megrendelői igény is mu-
tatkozik rá. 
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A felhasználási lehetőségek korlátla-
nok, csak a fantázia szabhat határt!

Íme, néhány ötlet kedvcsinálónak: 
•	 mécsesek
•	 poháralátétek
•	 tükörkeretek
•	 ékszerek
•	 kerti bútorok
•	 lámpaburák

Milyen kellékek, szerszámok kellenek 
hozzá?
•	 maga a mozaik (megvásárolható vagy 

otthon is „elkészíthető” összetört csempe, 
porcelán, tükör vagy üvegdarabkákból)

•	 ragasztó (fehér a javasolt, hogy ne 
színezze el a mozaikot). Beszerezhető a 
csemperagasztó változata vagy a hobby 
boltban kapható általános hobby ra-
gasztó.

•	 fuga: általános cementkötésű java-
solt, kezdők ne a gyorskötő változatot 
használják!
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Mozaikozás menete, alapok:

1. Először tervezzük meg a kirakni szánt  
mozaikmintát, az is segít, ha felrajzoljuk 
előre a felületre. 

2. Majd keverjük ki a ragasztót a megadott 
vízmennyiséggel és, vagy az előre felvitt 
ragasztóágyba helyezzük el a mozaiksze-
meket, vagy egyenként a mozaikok hátol-
dalát kenjük be vele. 

A mozaikok között mindig hagyjunk egy 
kis rést, ahová a fuga kerül. 

3. A ragasztás után pihentessük, várjuk ki 
a száradási időt (ez ragasztótól függően 
akár több óra is lehet). 

4. Majd keverjük ki a fugázóanyagot szintén 
a megadott pontos vízmennyiséggel, és 
vigyük fel a felületre, vékony rétegben. 
Dolgozzuk el egyenletesen az anyagot, 
hogy minden résbe jusson, majd, ha vé-
geztünk, akkor vagy egy darab papírral 
(vagy nagyobb felületen fugalehúzó gu-
mival) töröljük le a felesleget. 

5. Hagyjuk egy picit száradni, majd egy 

megnedvesített ronggyal vagy kendővel 
óvatosan töröljük át, de ügyeljünk arra, 
hogy ne szedjük ki a fugát a hézagokból. 

6. A letisztítás után hagyjuk a mozaikot telje-
sen megszáradni. 

Nem tűnik bonyolultnak, ugye? 
Érdemes kipróbálni!
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MAPEi kft. 
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www.mapei.hu,  mapei@mapei.hu

ingyenes szaktanácsadás hétköznapokon 7-15 óra között:
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06-40/4MAPEi (06-40/462-734)
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