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MĂSURAREA PERIMETRULUI DESTINAT PLACĂRII ŞI ACHIZIŢIONAREA MATERIALELOR 
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Placarea poate fi influenţată de: 

11 tipul plăcilor ceramice; 

11 tipul suprafeţei suport; 

11 condiţiile de exploatare. 

·x·' .

Ţineţi cont de aceşti factori atunci când alegeţi 

materialele pe care le veţi folosi_ 

Pentru că placarea finală este o 

acoperire mai grea pentru suprafața de 

placare (perete sau pardoseală), verificaţi 

ca aceasta să fie suficient de groasă şi 

rigidă pentru a suporta sarcina pusă 

suplimentar. 

Stabiliţi dimensiunile suprafeţei care va 

fi placată, dar este recomandat să 

achiziţionati cu 10-15% în plus având în 

vedere şi pierderile din tăiere [Fig.1). 

Stabiliţi unde este centrul suprafeţei de 

placat cu ajutorul unui fir cu cretă [Fig.2). 
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PREGĂTIREA SUPORTULUI 

[I][S]E] 
Suprafeţele pe care se montează ceramica trebuie să fie perfect plane, compacte şi 
curate, fără urme de praf sau grăsime. Pereţii cu zugrăveli sau vopsea veche trebuie 
pregătiţi înainte, îndepărtându-se vechea acoperire şi umplându-se golurile cu tencuială 
pentru a se obţine o suprafaţă perfect plană. Dupa ce se usucă peretele, se freacă 
suprafaţa cu şmirghel fin, pentru a deveni aderentă. Se aspiră sau se îndepărtează praful 
rezultat. 

Un pas important este aplicarea unei amorse, care îmbunătăţeşte aderenţa suprafeţei, 
reduce absorbţia de apă din adeziv, fixează praful, protejează suportul împotriva 
umidităţii şi creează puntea de aderenţă pe suprafeţele neabsorbante. 

Se măsoară suprafaţa şi se trasează 
reperele pe suprafața de placare. 

În colţul din care veţi porni lucrul 
montaţi sub reperele liniate două rigle 
de lemn în unghi drept. Ele vor sprijini 
primul rând de plăci pe verticală şi 
orizontală. [Fig .3]. 

Este important ca placarea să înceapă 
de la mi j locul  peretelui p e n t r u  
asigurarea simetriei. 

Ar fi de dorit ca la colţul peretelui să nu 
rezulte tăieturi de placă mai mici de 
jumătate sau un sfert din placă. 
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MONTAJUL PLĂCILOR DE MOZAIC PE PLASĂ (FOLIE 30X30) 

Paşii de lucru: 

11 1. VERIFICAREA MATERIALULUI
11 2. NIVELAREA SUPRAFEŢEI
11 3.TRASAREA SCHIŢEI
11 4. PREGĂTIREA ADEZIVULUI
11 5. MONTAJUL
11 6. UNIFORMIZAREA ROSTURILOR
11 7. CHITUIREA
11 8. CURĂŢAREA SUPRAFEŢEI
11 9. ÎNTREŢINEREA MOZAICULUI

1. VERIFICAREA MATERIALULUI
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Înainte de a începe montajul controlaţi cutiile care conţin 
mozaicul, şi asiguraţi-vă că aveţi cantitatea suficientă 
pentru a finaliza lucrarea. Pe fiecare cutie veţi găsi înscris 
lotul , culoarea şi alte date referitoare la comandă, care vă 
vor fi de folos în cazul în care doriţi să mai comandaţi 
mozaic din acelaşi lot (fig 1]. 

2. NIVELAREA SUPRAFEŢEI

Această operaţiune este necesară ca suportul să devină o 
suprafaţă perfect dreaptă, uniformă, de culoare albă ( un 
fond închis la culoare va compromite estetica finală a 
produsului]. În cazul în care suportul este din gips carton, 
acesta va fi tratat în prealabil cu amorsă. După ce aţi 
pregătit adezivul, aplicaţi-l pe toată suprafaţa în mod 
uniform cu ajutorul unui şpaclu.(fig. 2] Suprafaţa trebuie 
lăsată să se usuce cel puţin 12 ore. 

3.TRASAREA SCHIŢEI

Trasaţi pe suprafaţa de montat câteva linii care vă vor ajuta 
în poziţionarea foliei de mozaic (fig.3]. Luaţi măsura a 3 folii 
aşezate pe pardoseală, între ele rostul să fie identic cu cel 
dintre plăcuţe. Trasaţi linii după această măsură pe 
suprafața unde se face montajul astfel încât să obţineţi o 
schiţă care corespunde cu 9 folii de mozaic. 
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4. PREGĂTIREA ADEZIVULUI

Pregătiţi adezivul mixând cele două componente - adezivul 
şi apa - şi acoperiţi doar partea trasată utilizând spatula. 
Primul strat se nivelează cu partea dreaptă a spatulei. Când 
operaţiunea se finalizează, se dă al doilea strat utilizând de 
data aceasta partea dinţată a spatulei pentru a ""pieptăna·· 
perfect stratul de adeziv [fig. 41. După această operaţiune se 
pot monta foliile de mozaic. 

5. MONTAJUL

Plăcuţele de mozaic au pe spate lipită o plasă care 
rămâne la montaj. Se montează folia pe suprafața de 
placare cu firele mai dese în sens vertical şi se presează 
uşor [fig. 5). Atenţie, rostul dintre folii trebuie să fie acelaşi 
cu rostul dintre plăcuţele de mozaic. 

5.1. ADERENŢA BUNĂ 

Pentru a obţine o aderenţă mai bună, la final se bat bine 
plăcuţele cu şpaclu de cauciuc pentru a mări aderenţa 
foliilor la adeziv. 

6. UNIFORMIZAREA ROSTURILOR

Înainte de întărirea adezivului se uniformizează 
dimensiunea rosturilor dintre plăcuţele de mozaic. E o 
operatiune prin care se taie practic plasa dintre plăcutele 
de mozaic şi după aceea cu ajutorul mistriei se 
regularizează rosturile pentru ca acestea să devină egale 
[fig. 6). Este una din fazele delicate ale montajului, dar 
contribuie la îmbunătăţirea aspectului final al lucrării . Se 
lasă să se usuce timp de 24 de ore până la chituirea finală. 



7. CHITUIREA

Înainte de chituire îndepărtaţi dintre rosturi eventualele 
surplusuri de adeziv şi curăţaţi foarte bine suprafaţa de 
chituit. Puneţi chitul cu mistria pe şpaclu şi întindeţi-l pe 
suprafaţa de chituit în diagonală de jos în sus şi repetaţi 
această operaţiune până când toate rosturile sunt umplute 
cu chit [fig. 7l. Nu lăsaţi chit în exces. Utilizaţi echipamentul 
pentru protecţie individuală. 

8. CURĂŢAREA SUPRAFEŢEI
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Înainte de întărirea chitului puteţi începe operaţiunea de 
spălare a suprafeţei utilizând detergent. 
Pregătiţi 2 recipiente cu acest detergent: în primul înmuiaţi 
pâsla din poliester şi stergeți în mod circular de câteva ori 
suprafaţa montată pentru a înlătura chitul în exces. După 
aceea, în celălalt recipient înmuiaţi buretele şi înlăturaţi de 
pe suprafaţa montată orice urmă de chit. La final, înmuiaţi 
buretele în apă curată şi ştergetiîncă o dată suprafaţa [fig. 8]. 

9. ÎNTREŢINEREA MOZAICULUI

• Pentru curăţarea zilnică, recomandăm detergenţii neutri.
• Nu utilizaţi ceară, uleiuri, acid fluorhidric, acid fosforic [sau ortofosforic] sau

produse care conţin aceste substanţe. 
•Pentru o curăţare specială, pentru a îndepărta depunerile de calciu, vă

recomandăm să utilizaţi un detergent uşor acid, în timp ce în toate celelalte cazuri, utilizaţi 
produse alcaline uşoare. 

•Respectaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului atunci când utilizaţi aceste
substanţe. 
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