
                                                       

CIMMOZA TERRAZZO FLOOR TILES                                         
IMPLEMENTATION DIRECTIONS 

1- Before the implementation of    azommiC
Terrazzo Floor Tiles             eb dluohs lairetam eht ,
brought to the building site either on the 
palletes or with maximum care so as not to 
make any harm to the surface quality or any 
kind of crush on the edges. 

2- Before the implementation of Cimmoza 
Terrazzo Floor Tiles, the surface should be 
clean and should be moisturized. 

3- The mortar should be prepared by mixing 1 
unit Portland cement, 4 units max. 7mm sized 
dry sand. 

4- The mortar should be laid flat pro rata 
t o C i m m o z a p r o d u c t s t h a t c a n b e 
implemented in 15-30 min. taking the loss of 
water and setting duration into account . 

5- Pay attention that there is no emptiness in 
the mortar when it is jigged. 

6- On the the mortar surface which is jigged, a 
flake of cement should be spread and some 
water should be put on it. 

7- Cimmoza Floor Tile should be placed on 
the  surface and should be flattened by 
hammer according to the altitude of the 
surface. 

8- The material should not be detached from 
the mortar when the jig and miter adjustments 
are made. Failing this, the material should be 
placed again using the same technique. 

9 - Cimmoza F loor Ti les shou ld be 
implemented with a minimum 2 mm joint gap. 

10- The surfaces which are implemented 
with Cimmoza Floor Tiles should be kept 
clean at all times . For instance cement slurry 
should not be left on the surfaces. 

11- After the implementation, the surface 
should be protected from external factors such 
as heavy rain, cold and any kind of vibration 
that could affect the adherence of the material 
and the mortar. 

CIMMOZA TERRAZZO FLOOR TILES 
PASTE IMPLEMENTATION DIRECTIONS 

1- Paste should be implemented after 4-7 days 
after the implementation of the material. 

2- The gaps on the surface should be cleaned 
before the paste is implemented. 

3 - The pas te wh ich su i ts bes t w i th 
the Cimmoza Terrazzo Floor Tile that you are 
using should be mixed homogeneously. 

4- The mixture of the paste should be filled 
with rubber based trowel abd the extra paste 
should be cleaned with sponge based trowel. 

5- The dry cement based mixture that is sent to 
you, should be spreaded to the floor while it is 
dry with a cloth. The surface should be cleaned 
very well so that the material would preserve 
its varnish quality after the implementation. 

6- The paste which reaches to a certain level 
of toughness according to the weather 
conditions and ambient temperature should be 
cleaned with a damp sponge again and should 
be mopped with soft soap and should be dried.

 

                                                

Ç MMOZA TERRAZZO YER DÖ EMES  
UYGULAMA TAL MATLARI 

1-Ç MMOZA Terrazo Yer Dö emeleri uygulama 
i leminden önce malzemeler antiye uygulama 
alanına uygun durumlarda palet ile, di er 
durumlarda ise malzeme yüzey kalitesine ve 
kenar-kö e kırılmalarına azami dikkat edilecek 
ekilde ta ınmalıdır. 

2-Ç MMOZA Terrazzo Yer Dö emesi uygulanacak 
yüzeyler temizlenmeli ve su ile nemlendirilmelidir. 
3-Uygulama harcı malzemesi; 1 birim Portland 
çimento, 4 birim temiz elenmi  max. 7mm tane 
büyüklü ünde kuru kum ile hazırlanmalıdır.  
4-Uygulama harcı miktarında su kaybı ve priz 
süreci dü ünülerek max. 15-30 dk. içinde 
dö enebilecek Ç MMOZA ürünü kadar yere 
serilmelidir. 
5 - U y g u l a m a z e m i n i n e s e r i l e c e k h a r ç 
malzemesinde bo luk kalmamasına dikkat edilerek 
mastarlanmalıdır. 
6-Mastarlanmı  harç yüzeyi üzerine ince tabaka 
halinde çimento döküp üzerine az miktarda su 
serpilmelidir. 
7-Uygulama yapılacak olan yüzeye Ç MMOZA Yer 
Dö emesini harç üzerine plastik çekiç ile hafifçe 
vurularak belirlenen kot seviyesine uygun gelecek 
ekilde yerle tirilmelidir.  

8-Yerle tirilen malzemenin gönye ve mastar 
ayarları esnasında malzeme yapı tırma harcı 
yüzeyinden kaldırılmadan yapılmalıdır. Aksi 
durumlarda malzeme tekrar aynı yöntem ve 
kurallar ile yapı tırılmalıdır. 
9-Ç MMOZA yer dö emeleri uygulama esnasında 
min. 2 mm derz dolgu bo lu u bırakılarak 
dö enmelidir.  
10-Ç MMOZA Terrazzo Yer Dö emesi uygulama 
esnasında uygulanmı  alanlar temiz tutulmalı 
malzeme üzerinde çimento erbeti v.s. malzeme 
bırakılmamalıdır. 
11-Uygulama sonrasında yapı tırma harcı uygun 
dayanım artlarına ula ıncaya kadar dı  etkenlere 
kar ı (A ırı sa anak ya ı , a ırı so uk, malzeme 
ile harcın aderansını etkileyecek titre imler, v.s. ) 
korunmalıdır. 

Ç MMOZA TERRAZZO YER DÖ EMES  
MACUN UYGULAMA TAL MATI 

1-Montaj sonrası derz dolgu i lemi hava artlarına 
göre 4-7 gün sonrasında yapılmalıdır. 
2-Dolgu öncesi zemindeki derz bo lukları toz ve 
in aat atıklarından arındırılıp temizlenmeli ve su ile 
nemlendirilmelidir. 
3-Satın almı  oldu unuz Ç MMOZA Terrazzo Yer 
Dö emesi zemin rengine uygun Derz dolgu 
malzemesi su ile ayran kıvamına gelinceye kadar 
homojen bir ekilde karı tırılmalıdır. 
4-Hazırlanan derz dolgu karı ımı kauçuk tabanlı 
mala ile derz bo luklarına iyice doldurulduktan 
sonra yayılan fazla malzeme nemlendirilmi  
sünger tabanlı mala ile iyice temizlenmelidir. 
5-Tarafınıza gönderilen çimentolu kuru karı ım 
Derz dolgu malzemesi su ilave edilmemi  haliyle 
zemine kanaviçe vb. bez  ile iyice yedirilmelidir. Bu 
uygulama sonrasında ürün cila kalitesinin 
korunmas ı için yüzey çok iyi bir ekilde 
temizlenmelidir. 
6- Hava ko ullarına ve ortam sıcaklı ına göre 
yerinden sökülemeyecek kadar belirl i bir 
sertle meye ula an dolgu yüzeyi nemli sünger ile 
tekrar temizlendikten sonra arap sabunlu su ile 
paspaslanıp kurulanmalıdır. 

 
 

                   RES M 
     Plastik Çekiç-Mala v.s.


