
167
Lees de onderstaande informatie zorgvuldig door. De informatie helpt u bij het kiezen 
van de juiste mozaïektegels en begeleidt u bij enkele procedures voor het aanbrengen en 
onderhouden van de tegels. Raadpleeg de installatiegids voor gedetailleerdere 
instructies en voorafgaand de installatie op originalstyle.com/guides. Van zodra het 
product is gezet of geïnstalleerd, is Original Style niet aansprakelijk voor defecten of voor 
problemen vermeld in deze belangrijke informatie of in de installatiegids.

KIES DE JUISTE STEENMOZAÏEK
Controleer de geschiktheid van het mozaïek in de gebruiksaanwijzing voorafgaand het 
bestellen en aanbrengen (interieur/exterieur/ badkamers/sauna’s/vloeren/kleurvariatie 
en speciale aantekeningen). Vraag in geval van twijfel uw Original Style-detailhandelaar 
om raad.

MONSTERS
Monsters en staalkaarten kunnen op verzoek naar klanten worden opgestuurd. Gehele 
mozaïekmatjes kunnen gewoonlijk voor een lager tarief worden besteld. Vraag uw 
tegelspecialist naar de details.

AFMETINGEN
In deze brochure worden nominale afmetingen en diktes vermeld. Sommige mozaïeken 
worden met de hand afgewerkt waardoor de werkelijke afmetingen van de individuele 
mozaïekmatjes kunnen afwijken van de vermelde maten, die slechts als leidraad moeten 
worden gezien. Voor alle afmetingen geldt een tolerantiewaarde van ± 2.5mm. Houdt 
rekening met vijf percent voor het snijden en voor afval bij het berekenen van het aantal 
benodigde mozaïekmatjes.

KLEURVARIATIES EN NUANCERING
Zichtbare maar subtiele variaties in nuancering kunnen in veel mozaïeken worden 
aangetroffen, waaronder uit deze brochure. Eén monstertegel biedt dientengevolge geen 
precieze kleurindicatie. Sommige mozaïekmatjes en individuele tegels kunnen zichtbare 
maar subtiele variaties in nuancering, kleur en toon bevatten die een inherent 
eigenschap zijn van dat bepaald product. We raden aan dat u elke doos met mozaïek 
opent en inspecteert om de consistentie van de nuancering te bevestigen. Selecteer zes 
willekeurige matjes uit verschillende dozen om te controleren of er verschillen in de 
nuancering zijn. Voordat u met de betegeling start, raden we aan dat u tijd besteedt aan 
de verdeling van de nuancering die u het mooist vindt. De verschillen tussen 
verschillende partijen kunnen zelfs nog groter zijn. We raden u daarom aan om alle 
tegels tegelijkertijd te bestellen.

KRASSEN
Glazen en metalen mozaïeken kunnen bekrast raken. We raden een zorgvuldige 
installatie aan. Verder adviseren we dat mozaïek dat glas en metaal bevat, niet wordt 
gebruikt op plekken waar het risico op krassen hoog is. Het is belangrijk om een 
fijnkorrelig of een zandloos voegmiddel te gebruiken om krassen op het oppervlak van 
glazen en metalen mozaïek te vermijden. Test altijd een klein gebied voor dat u met de 
installatie begint.

MOZAÏEK EN RANDEN DIE GEMAAKT ZIJN VAN METAAL, OF DIE METAAL BEVATTEN
Raadpleeg eerst de installatiegids voor meer informatie voordat u mozaïek en randen 
installeert die gemaakt zijn van metaal, of die metaal bevatten. Het is van essentieel 
belang dat bij mozaïeken en randen die metaal bevatten alle 
elektriciteitswerkzaamheden worden uitgevoerd door een bekwaam elektricien. Bij het 
gebruik van metalen mozaïektegels in een elektrische douche is het aangeraden om heel 
voorzichtig te zijn. Raadpleeg altijd een bekwaam elektricien voor u begint.

INSTALLATIE
We raden ten zeerste aan dat uw tegelzetter deze belangrijke informatie doorleest en 
tevens de installatiegids (originalstyle.com/guides) doorneemt voordat hij/zij begint met 
de werkzaamheden. Hierin worden de verschillende stappen voor het plannen, zetten, 
het afdichten van uw mozaïek volledig uitgelegd en hoe ze jarenlang in optimale conditie 
kunnen worden gehouden. Neem in geval van twijfel contact op met onze technische 
afdeling voorafgaand het zetten, aangezien het repareren van onjuist aangebrachte 
tegels duur kan zijn.

SNIJDEN VAN MOZAEKTEGELS
Het snijden van mozaïek is onvermijdelijk. Raadpleeg eerst de installatiegids voordat u 
metalen mozaïek probeert te snijden. Metalen mozaïeken kunnen gesneden worden met 
een water gekoelde tegelsnijder met een normale diamanten mesblad. Houten en 
kokosnoten mozaïek kunnen met een decoupeerzaag worden gesneden. De juiste 
veiligheidsmaatregelen moeten altijd in acht worden genomen bij het snijden van mozaïek. 
Alle persoonlijke beschermingsmiddelen voor handen en ogen moeten worden gebruikt.

LIJMEN, VOEGMIDDELEN, AFDICHTINGSMIDDELEN
Schenk veel aandacht aan het kiezen van de juiste lijm, voegmiddelen en 
afdichtingsmiddelen. Lees de aanwijzingen van de producent zorgvuldig door en volg 
deze altijd op.

We bevelen aan dat u een witte, sneldrogende lijm op basis van cement en latex gebruikt 
en een zandloos of fijnkorrelig voegmiddel, tenzij hieronder anders vermeld staat of in 
de beknopte handleiding. Original Style kan kleine krassen op de oppervlakken van het 
mozaïek niet altijd vermijden, zelfs bij het gebruiken van zandloze voegmiddelen. 
Voorafgaand de installatie is het best om een onopvallend deel te testen waarbij alle 
aanwijzingen van de producent worden opgevolgd.

ONDERHOUD EN REINIGING
We wijzen u erop dat bepaalde zuurhoudende schoonmaakmiddelen kunnen reageren op 
sommige mozaïeken in deze brochure en dat ze het karakter hiervan kunnen wijzigen. We 
bevelen het gebruik van pH-neutrale schoonmaakproducten aan tenzij hieronder anders 
staat vermeld. Glas: reinig oppervlakken van glasmozaïek met zuiver water en een 
normaal glasreinigingsmiddel op basis van alcohol. Gebruik een zachte doek om krassen 
te voorkomen.

Metaal: gebruik warm zeepwater, een vochtige doek en daarna een droge doek. U kunt 
ook een schoonmaakmiddel voor roestvrij staal gebruiken. Gebruik geen krassende of 
schurende schoonmaakmiddelen, schuursponsen of bleekwater. Vermijd elk contact 
tussen roestvrijstalen mozaïek en andere metalen, zoals staalwol, omdat kleine 
metaaldeeltjes het oppervlak kunnen binnendringen en roestvlekjes kunnen 
veroorzaken.

Koper: vermijd contact met producten met citroenzuur en fluorwaterstofzuur (zoals 
zwembadreinigers) omdat deze tot vlekken leiden. Goud: we raden het gebruik van 
schoonmaakmiddelen op basis van zuur af. Volg de bovenstaande aanwijzingen voor glas 
op. Iriserende Mozaieken: vermijd contact met producten die fluorwaterstofzuur bevatten 
(zoals zwembadreinigers), omdat deze de glans beschadigen.

VERLICHTING
Het gebruik van een goede verlichting kan uw mozaïek nog mooier maken, vooral als 
ze regenboogkleurige delen bevatten. We hopen dat de voorbeeldfoto’s uit onze brochure 
u inspireren.

FOTOGRAFIE
Als gevolg van variaties in studiobelichting en printinkten kunnen de afgebeelde kleuren in 
deze catalogus enigszins afwijken van die van de daadwerkelijke tegels. Voordat u uw keuze 
maakt, is het altijd raadzaam om uw Original Styledetailhandelaar te vragen om monsters.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
Original Style is niet aansprakelijk voor de verkeerde installatie van zijn tegels. In geval 
van klachten met betrekking tot de tegels zelf, is de aansprakelijkheid van Original Style, 
voor zover dit wettelijk is toegestaan, beperkt tot het vervangen van het product of het 
vergoeden van de kosten van het product en is gevolgschade niet inbegrepen. De tegels 
moeten worden geïnspecteerd voordat deze worden gezet. Klachten worden niet 
behandeld nadat de tegels zijn gezet. Klachten moeten binnen zeven werkdagen na 
ontvangst van de tegels worden ingediend. De tegelafmetingen kunnen enigszins, maar 
binnen internationaal geaccepteerde standaarden verschillen van de vermelde nominale 
afmetingen. We wijzen u erop dat de zetting behoort tot het aanvaarden van de 
hoeveelheid, kleur, structuur, afmetingen en schakering van de tegels. We wijzen u er 
verder op dat het gebruik van bepaalde schoonmaakproducten op basis van zuur tot een 
reactie kan leiden bij sommige tegels waardoor het uiterlijk van de tegels zal veranderen. 
Original Style garandeert dat zijn tegels overeenkomen met hun omschrijving en geschikt 
zijn voor het beoogde gebruik. Original Style maakt geen andere uitdrukkelijke of 
impliciete garanties met betrekking tot de geschiktheid van de producten voor bepaalde 
installaties. We geven geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van 
slijtagebestendigheid of onderhoudsmaatregelen. Het is van groot belang dat de 
instructies van de producent voor voeg- en lijmmiddelen worden opgevolgd ten aanzien 
van hun geschiktheid in combinatie met onze producten. Raadpleeg de leverancier van 
de voeg- en lijmmiddelen van wie u de producten hebt aangekocht in geval van twijfel. 
Original Style maakt geen beweringen over de geschiktheid voor gebruik van lijm- en 
voegmiddelen van derde partijen.
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