Asennusohje ConceptFloor Click Sheets

CONCEPT FLOOR Click Sheet vinyylaudat on helppo ja nopea asentaa. Ympäripontatut laudat liitetään yhteen
klikkaamalla – liimaa ei tarvita.
CONCEPT FLOOR Click Sheet vinyylilaudat kestävät kovaakin kulutusta. Click Sheet lattia on antistaattinen ja
soveltuu asennettavaksi tiloihin jotka altistuvat kosteudelle (huom! asennettaessa suoraan tasoitetun
betonilattian päälle).
CONCEPT FLOOR Click Sheet vinyylilattia on oiva ratkaisu myös remonttikohteisiin. Mikäli Click Sheet lattia
asennetaan puulattian tai levytetyn alustan päälle, on varmistuttava aluslattian elämättömyydestä. Mikäli Click
Sheet lattia asennetaan keraamisen laatan päälle, on laattojen saumakohdat tasoitettava soveltuvalla tasoitteella.
Mikäli lattia asennetaan tilaan joka altistuu voimakkaalle auringonvalolle (esim. lattiatasoon ulottuvat ikkunat)
tulee lattia liimata kiinni alustaan soveltuvalla liimalla. ConceptFloor lattiaa ei voi asentaa tekstiililattian päälle.
Asennettaessa lattialämmityksen päälle tulee huolehtia lämmön tasaisuudesta – maksimi lämpötilan vaihtelu
lattiassa +- 3 celsiusastetta vuorokaudessa. Lattian pintalämpötila ei saa ylittää 27 celsiusastetta.
ENNEN ASENNUSTA:
CONCEPT FLOOR ClickSheet lattia asennetaan “kelluvaksi” ( ei kiintokalusteiden alle). Alustan tulee olla puhdas,
kuiva, tasainen ja elämätön (maksimi tasaisuuden vaihtelu on +- 3 mm 2 metrillä, SisäRYL 2013, taulukko 75:T2).
Ennen asennusta alustan kosteusarvot on mitattava ja dokumentoitava (betonialustan suhteellinen kosteus
arviointietäisyydellä A 85 % RH max, pinnassa 1-3 cm syvyydellä 75% RH).

Mahdolliset epätasaisuudet lattiassa on tasoitettava soveltuvalla tasoitteella. CONCEPT FLOOR Click Sheet lattia
on suunniteltu tiloihin joissa on stabiilit olosuhteet. Voimakas auringonvalo, kuumuus ja suuret lämpötilan
vaihtelut saattavat aiheuttaa muutoksia lattian väriin ja rakenteeseen. Lattian lämpötila ei saa koskaan alittaa 15
celsiusastetta. Suositeltavaa on poistaa vanhat lattianpäällysteet ennen asennusta. Avaamattomat Click Sheet
pakkaukset tulee säilyttää asennustilassa vähintään 48 tuntia ennen asennusta. Avaa pakkaukset vasta
aloittaessasi asennuksen. Sekoita eri pakkausten lautoja keskenään. Tarkista jokainen lauta hyvässä valossa
huolellisesti ennen lattiaan asentamista. Jo asennettuja lautoja ei voi reklamoida. Asennuksen valmistuttua on
lattia puhdistettava huolellisesti imuroimalla ja pyyhkimällä nihkeällä mopilla. Vaikeisiin tahroihin käytä
vinyylilattioille tarkoitettuja puhdistusaineita
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ASENNUS

Aloita asennus vasemmasta kulmasta. Varmista rivin suoruus
asennuskiilojen avulla. Minimi etäisyys seinästä on 5 mm. Asennuskiilat
poistetaan vasta asennuksen valmistuttua.
ENSIMMÄINEN RIVI
Laudat tulee asentaa pitkittäin päävalon suuntaisesti. Asenna
ensimmäisen rivin laudat urospontti seinään pain. Ensimmäisen rivin
toinen lauta liitetään päädystä seuraavaan lautaan. Rivin viimeinen
lauta lyhennetään sopivaan mittaan.

Laudan katkaisemiseksi tee pintaan viilto mattoveitsellä tai leikkurilla.

Taita lauta poikki.
Mikäli laudasta jäävän palan pituus on noin 30 cm pitkä, voidaan sitä
käyttää seuraavan rivin aloituslautana.
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SEURAAVAT RIVIT
Asennettuasi ensimmäisen rivin aloita asennus ensimmäisen rivin viimeisestä laudasta jääneellä palalla (vähintään
30-40 cm pitkä). Vierekkäisten rivien lautojen päätysaumojen tulee olla noin 30 cm etäisyydellä toisistaan.
Toisen rivin ensimmäinen lauta
ensimmäiseen riviin ja klikataan kiinni.

sovitetaan

diagonaalisesti

Toisen rivin toinen lauta klikataan päädystä kiinni ensimmäiseen
lautaan. Lauta nostetaan noin 30 asteen kulmaan ja liu’utetaan
ensimmäisen rivin ponttiin pitkältä sivulta ja lukitaan. Jos huone on yli
10 metriä pituus- tai leveyssuunnassa, on käytettävä liikuntasaumaa.

Käyttöolosuhteiden lisäksi Click Sheet lattian elinikä on riippuvainen lattian säännöllisestä puhdistamisesta. Älä
käytä voimakkaita puhdistusaineita, liuottimia tai glyceriinipitoisia aineita. Ne saattavat vaurioittaa pintaa. Käytä
puhdistukseen aina vinyylilattioille suunniteltuja puhdistus- ja hoitoaineita.
Vältä liiallista veden käyttöä lattian puhdistamisessa – imurointi ja pyyhintä nihkeällä mikrokuituliinalla takaavat
parhaan lopputuloksen.
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