
הוראות יישום ”פסיפסי עץ“

•   פסיפסי העץ טיק הם חומרים טבעיים ב.-011% כחומר טבעי פסיפסים אלו שונים אחד מהשני במראה
ובגוון ואין להתייחס לתכונה זו כפגם.

•
•   פסיפסי העץ מיועדים לחיפוי קירות פנים, לחיפוי תקרות, למשטחים דקורטיביים ואף לריצוף במקומות

המאופיינים בתנועה מועטה. פסיפסים אלו לא מיועדים למקומות כגון בריכות שחייה וחדרי אמבטיה בהם יש
לפסיפסים מגע ישיר עם מים.

•   יש לנקות בקפידה את המשטחים עליהם אנו מעוניינים להדביק את פסיפסי הטיק. יש לוודא כי
המשטח יבש, חלק ונקי מכל שמנים ושאריות חומרי בנייה.

•   יש להדביק את פסיפסי הטיק באמצעות דבק על בסיס סיליקון בלבד. כך שהגריד יחסה את כל שטח גב
 

•   יש למרוח את הסיליקון על גב הפסיפס בצורת גריד (פסי אורך ורוחב) הפסיפס.
 

•   הנח את הפסיפס על הקיר והחזק כ- 01 שניות על מנת לוודא הדבקות.

•   הנח את הפסיפס השני סמוך לראשון, כך שיתאים לו בצורה מדויקת. אם אתה מתכנן ליישם את הפסיפס ללא
רובה, יש להשאיר מרווח של 0-2 מ"מ בין הפסיפסים. במידה והיישום כולל רובה, יש להשאיר מרווח של 3-4

מ"מ בין הפסיפסים.

•   במידת האפשר מומלץ להתחיל את החיפוי בחלק התחתון של הקיר ולהתקדם כלפי מעלה.

•   ביישום של רובה, מומלץ להשתמש ברובה Unsanded ולנקות היטב את שאריות הרובה לאחר היישום.

•   במידה ונדרש חיתוך בקצוות הקיר, יש לחתוך את הפסיפס לאורך הפס שבין קוביות הפסיפס באמצעות סכין.
במידה ונדרש חיתוך בקוביית הקוקוס\עץ עצמו, יש להשתמש במסור.

•   ניתן לנקות את הפסיפס במטלית יבשה או במטלית לחה, ניתן להרטיב את המטלית בחומרי ניקוי ביתיים, אך
לא באמצעות חומצה.

המידע הנ“ל הוא בגדר המלצה בלבד הניתנת ע"פ מיטב ניסיוננו והידע שברשותנו. אחריות החברה מוגבלת לטיב

המוצרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע.

ברכות על רכישת המוצר מבית מילסטון. המוצר מיוצר ברמת הגימור הגבוהה ביותר
 והכול לצורך מילוי שביעות רצון הלקוח

נשמח לעמוד לרשותך במחלקת שירות לקוחות בכל פנייה בנושא אספקה
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