Mosaicos Auto Adesivos
Os mosaicos auto adesivos da Colormix foram desenvolvidos para simplificar o processo de instalação do produto, agilizando
o tempo de conclusão da obra.

Indicações
Os mosaicos auto adesivos são indicados APENAS para revestimento de paredes internas de alvenaria, pintadas ou com
passa corrida, drywall, ou em materiais como metais e acrílicos, desde que a superfície seja perfeitamente plana.
Os mosaicos auto adesivos não são indicados para revestimento de pisos, churrasqueiras ou lareiras. Esse revestimento não
deve ser aplicado em superfícies texturizadas, como chapiscos ou paredes apenas com cal. Esse produto também não deve
ser usado em ambientes sujeitos a umidade.

Instalação do produto
Retire a camada de proteção do adesivo apenas no momento da instalação. Aconselhamos a instalação desse produto
apenas no fim da obra, evitando contato com sujeiras.
Antes do assentamento, espalhe peças de diferentes caixas aleatoriamente no chão, afim de verificar eventuais diferenças
de tonalidade e encaixe das placas. Somente assente o produto se ele estiver com as placas com aparência equilibrada e
harmônicas. Não serão aceitas devoluções depois do produto instalado.
Caso seja necessário efetuar recorte nas placas, deve-se utilizar um disco próprio para mármores, e recortar o produto ainda
com a camada protetora do adesivo.
Para a instalação, deve-se remover a proteção da camada adesiva do produto, posicionar bem a placa e encostar na parede.
Depois, deve-se pressionar a placa contra a parede com auxílio de uma desempenadeira de borracha.
Atenção: Muito cuidado com o posicionamento das placas. Após instaladas, não é possível retirá-las ou movê-las sem
danificar o produto e, eventualmente, a superfície de aplicação.

O rejuntamento pode ser feito logo após a fixação das placas. Recomendamos o uso de impermeabilizante antes do processo
de rejuntamento, afim de evitar que o rejunte contamine a superfície do mármore e facilitar a limpeza pós obra.
Para o rejuntamento de mosaicos com pastilhas de vidro, deve-se utilizar rejunte para esse tipo de produto. Recomendamos
a utilização de argamassa com cor próxima ao tom predominante do mosaico. Utilize uma espátula macia para rejuntar,
afim de não arranhar a superfície das peças. Limpe bem o mosaico com um pano úmido logo após o rejuntamento. A limpeza
do rejunte seco pode danificar o produto.

Limpeza e Manutenção
Recomendamos o uso de impermeabilizantes para mármores periodicamente, de acordo com instruções do fabricante.
Para a limpeza cotidiana, recomendamos apenas o uso de aspirador, espanador e pano umedecido. Não utilizar produtos
como álcool, água sanitária, acetona, solventes ou qualquer tipo de ácido.
No caso da contaminação do mosaico por qualquer produto que possa manchá-lo, deve-se limpar imediatamente com
sabão neutro e pano úmido ou esponja macia.

