
 

 :گیری اندازه

 چیست؟ محیط گیری اندازه برای ابزار بهترین

 .می توانید از ابزارهایی مانند متر فلزی یا خط کش فلزی برای اندازه گیری استفاده کنید

 

 

 :سازی زیر 

ابتدا دقت داشته باشید که باید محل چسباندن این موزاییک ها صاف و تمیز باشد و در صورت صاف نبودن 

 .با بتونه سطح کار را صاف نمایید می توانید
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 :کار شروع

سعی کنید ابتدا دیوار مورد نظر را با دقت اندازه گیری کنید و با مداد یا خودکار محل چسباندن موزاییک 

ها روی دیوار را مشخص کنید تا نقشه کار بدست آید و بتوانید محل کلید و پریز ها را پیدا کنید تا قبل از 

 .برش دهیدنصب آن ها را 

  

  

 طور به را چوب قطعه یک توانید می همچنین اگر قسمتی از کار شما نیاز به پایه نگه دارنده موقت دارد

 .کنید چسباندن به شروع آن باالی از را ها موزاییک و کنید نصب دیوار روی موقتی

 

 

 ؟ کنیم شروع کجا از

استفاده را دارد و بیشتر در معرض دید است سعی کنید از جایی شروع کنید که در آشپزخانه بیشترین 

زیرا محل شروع کار تمیزتر و دقیق تر از بقیه کار در می آید و سعی کنید که جایی مانند گوشه دیوار را 

 .دارد « L » برای شروع انتخاب کنید که حالت

کند. البته در  را انتخاب کنید بسیار مهم است چون دقیقا جهت کار شما را مشخص می « L » اینکه قسمت

 .مواقعی که دیوار گوشه ندارد از مناسب ترین محلی که به نظر خودتان زیباتر می آید شروع کنید
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 :نصب

 ؟ کنیم نصب چگونه

 .بچسبانید اگر موزاییک های شما بدون لبه باشد می توان در همان ابتدا آن را روی دیوار

 

 

می خواهید کار  « L » ابتدا یک سمت آن را که در کنج دیواراگر موزاییک های انتخابی شما لبه دار باشد 

کنید، به صورت کامال صاف برش می زنیم تا بتوان در گوشه کار قرار داد سپس آن را به عنوان موزاییک 

 .ابتدایی در محل شروع کار می چسبانیم
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  .سعی کنید جهت نصب موزاییک ها صاف باشد و با دقت پیش بروید

دوم و بعدی جهت موزاییک های ردیف قبل را دقت کنید و مطابق ردیف قبل پیش بروید و  برای ردیف های

 .حتما برای ردیف بعد از نقطه شروع کار نصب را ادامه دهید

 

 

میلیمتر(  2اگر موزاییک انتخابی شما دارای فضای خالی بین خانه های کوچک روی آن باشد )به طور مثال 

 2 مثال نصب موزاییک دوم این فضای خالی را مابین دو موزاییک )مطابقدقت داشته باشید که در زمان 

 .شود حفظ شما کار زیبایی تا بگیرید نظر در نیز( میلیمتر
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پس از چسباندن هر موزاییک روی دیوار با قرار دادن یک تخته روی کار و زدن ضربه به آن باعث محکم 

 .اضافی مابین موزاییک و دیوار را از بین می بریمشدن چسب موزاییک به دیوار شویم و در واقع هوای 

 

در انتهای کار و پس از تکمیل شدن همه قسمت های دیوار می توان پوشش پالستیکی روی موزاییک ها را 

 .برداشت و از درخشش پوشش آلومینیومی کار لذت برد

 

 .نیفتد خراش نکنید تا در حین کاردقت داشته باشید که پوشش پالستیکی موزاییک ها را تا انتهای کار جدا 

 :برش

 است؟ تر مناسب ابزاری چه محصول برش برای

می توانید از کاتر برای برش موزاییک های فلزی که ضخامت کمتری دارند استفاده کنید و برای موزاییک 

 برش استفادههای با ضخامت بیشتر را با قیچی فلزی برش دهید و همچنین اگر بتوانید از الماس برای 

 .نمایید کار بسیار تمیز در می آید
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 دهیم؟ برش را موزاییک چگونه

ابتدا موزاییک را بدون جدا کردن برچسب آن روی دیوار قرار می دهیم تا متوجه شویم که کدام قسمت 

 نیاز به برش دارد سپس با خط کش فلزی اندازه های مورد نظر را روی موزاییک مشخص کنید و پس از قرار

 .دادن موزاییک روی یک سطح صاف با کاتر یا وسیله مناسب برش آن را برش بزنید

 

 

اگر از موزاییک های با خانه های ریز مربع شکل استفاده می کنید سعی کنید محل برش را از مابین مربع ها 

 .انجام دهید

  :)مانده باقی های حاشیه) اضافی های ناحیه

سانتی متر خالی بماند و بخواهیم آن را پوشش دهیم، می توان موزاییک  در صورتی که جاهایی به اندازه چند

ها را به اندازه آن ناحیه ها برش داد و معموال می توان از جدا کردن خانه های ریز روی موزاییک ها برای 

 .پوشش استفاده نمود
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 .دست خود لذت ببریدو در نهایت می توانید فضایی زیبا و جذاب برای خود داشته باشید و از هنر 

 

 
 


