Floordecorin vinyylilattiamateriaalit

Asennusohjeet- ja hoito-ohjeet

ENNEN ASENNUSTA
Asennettava vinyylilattiamateriaali tulee toimittaa asennustilaan vähintään 48 tuntia ennen
suunniteltua asennuksen alkamista. Tänä aikana materiaali tulee pitää pahvipakkauksissaan
vaakasuorassa tasaisella alustalla.
Ilman lämpötila tilassa on pidettävä välillä 18 ° - 27 ° C ja kosteus välillä 30 - 50%. Lisäksi on
suositeltavaa leikata pakkausta lyhyestä reunasta, jotta ilma pääsee pakkauksen sisäpuolelle.
VALMISTAUTUMINEN
• Varmista, että aluslattia on sileä, tasainen, kuiva, puhdas ja kiinteä. Kaikki vanhat liimajäämät tai
mattojen kiinnitysniitit tulee poistaa.
• Vinyylilattia voidaan asentaa suoraan betonisen aluslattian päälle ja useimmille koville
lattiapinnoille, mutta vain, jos olemassa oleva lattia on sileä, tasainen, kuiva ja puhdas. Asennus
maton tai muun pehmeän lattiapinnan päälle on kielletty.
• Alustan tulee olla tasainen 2 mm:n toleranssilla 1,2 m. Mahdolliset epätasaisuudet yli 2 mm
hiotaan tai tasoitetaan.
• Laattalattian päälle asennettaessa tulee laatta tasoittaa saumojen ja pinnan tasoittamiseksi.
• Vaikka vinyylilattiat ovat vedenkestäviä, niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi kosteussulkuna.
Ennen kerrostetun vinyylilattian asettamista betonialustan tulee olla täysin kuiva (SisäRYL 2013).
Kosteus ei vahingoita tuotetta, mutta se voi kulkeutua rakennuksen seiniin ja rakenteisiin.
• Suositeltu asennuspinta-ala ei saa ylittää 300 m2. Tuotteelle suositellaan vähintään 6 mm leveitä
liikuntasaumoja 30 m pidempään tai leveämpään huoneeseen ja oviaukkoihin.
ASENNUS
• Kun asennat vinyylilattiaa, muista jättää vähintään 6 mm leveä liikuntasaumarako seinien
vierustoille. Asenna ensin 2-3 riviä ja aseta sen jälkeen ensimmäisen laudan reuna vähintään 6 mm
seinästä. Asennussuunta on vasemmalta oikealle.
• Aloituspalan tulee olla vähintään 30 cm pitkä. Päätyliitosten tulee aina olla vähintään 30 cm:n
etäisyydellä rivien välillä.
• Jos seinä on epätasainen, levyjen tulee seurata sen muotoa.
TÄRKEÄÄ
• Vinyylilattia voidaan asentaa aluslattioihin, joissa on vesikiertoinen lattialämmitys sillä
edellytyksellä, että lämmitysjärjestelmän pintalämpötila ei ylitä 27 °C.
• Äkillisten lämpötilanmuutosten nopeuden vuoksi asennusta sähköisten
lattialämmitysjärjestelmien päälle ei suositella. Ne voivat vahingoittaa vinyylilattian rakennetta.
Asennus tällaisen järjestelmän päälle mitätöi takuun. Vain vesikiertoiset lattialämmitysjärjestelmät
ovat sallittuja.
• Kylpyhuoneeseen asennettaessa on käytettävä kosteaan tilaan tarkoitettua silikonia ammeen,
suihkun tai muiden kosteiden tilojen aukkojen täyttämiseen, jotta vesi ei pääse lattiapinnan alle.
• Kerrostettuja vinyylilattioita ei suositella asennettavaksi tiloihin, jotka ovat alttiina suoralle ja
voimakkaalle auringonvalolle, joissa lämpötila ylittää 60 °C.
• Yllä olevat asennusohjeet koskevat vinyylikerroksisia lattioita ja sisältävät kelluvan asennuksen.

ASENNUKSEN JÄLKEEN
Hoito ja huolto:
Jotta kerrostettu vinyylilattia pysyy hyvässä kunnossa:
• Pidä huoneen lämpötila välillä 18–27 °C
• Lakaise tai imuroi lattiapinta päivittäin pehmeillä harjoilla
• Pese välittömästi pois kaikki roiskeet tai ylimääräinen neste
• Puhdista pinta tarvittaessa kostealla mopilla ja käytä vahaamattomalle vinyylilattialle
tarkoitettua puhdistusainetta
• suojaa lattiapintaa suoralta auringonvalolta
• Käytä asianmukaisia lattiansuojaimia, kuten huopatyynyjä ja mattoja sisäänkäynnillä
• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, valkaisuaineita tai lattian kunnossapitoon tarkoitettuja
vahoja
• Älä vedä raskaita esineitä lattiapinnalla

