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BERGO-LAATAT
Monitoimilattiat

Ratkaisee kylmien,
kosteiden ja huoltoa
vaativien lattioiden
aiheuttamat ongelmat.

Bergo-golv
Löser problem med kalla, fuktiga och
underhållskrävande golv.
Bergo Flooring AB, Box 10, Ågatan 7, 334 21 ANDERSTORP, Tel 0371-58 77 00, Fax 0371-58 77 11
info@flooring.se, www.flooring.com

Bergo-laatta
on monikäyttöinen
•

UV-valoa kestävä – sopii yhtä hyvin niin ulos kuin sisään.

•

Helppo asentaa, helppo siirtää. Ei kiinnityselementtejä.

•

Tuulettava, vettä pois johtava ja liukkautta vähentävä.

•

Lämpöä eristävä, ergonominen ja ääntä vaimentava.

•

Huoltovapaa. Helppo puhdistaa. Pitkä käyttöikä.

•

Ympäristöystävällinen, myrkytön ja 100 % kierrätettävä.
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Kosteutta kellarissa?
Vältä kosteus ja home. Bergo-lattiaan jää ilmarako,
joten kostea betonilattia hengittää.

Bergo-lattia on myrkytön.
Vältä myrkyllisistä, painekyllästetyistä puukansista
lähtevät sälöt.

Vettä pois johtava.
Kuivuu sateen jälkeen nopeasti.

Huoltovapaa.
Ei öljyämistä eikä hiontaa.

EFTER

Bergo Flooring on toimintavarma ja
kustannustehokas ratkaisu
Bergo-lattian monitoimisuuden ansiosta aluslattia hengittää, mikä estää kosteuden loukkuun jäämisen ja
hajun muodostumisen. Asennuksen voi helposti tehdä itse.

TÄMÄ ON BERGO FLOORING

BERGON YMPÄRISTÖVASTUU

Bergo Flooring on vuodesta 1972 alkaen kehittä-

Kaikki tuotteemme on valmistettu Ruotsissa omassa

nyt monitoimisia komposiittilattioita, jotka ovat

ympäristöystävällisessä tuotannossa ilman ympäristöä

osoittautuneet ankaria olosuhteita hyvin kestäviksi.

kuormittavia päästöjä. Tuotteet on valmistettu 100

Tuotteiden toiminnot on sovitettu kaikkiin ilmasto-

% kierrätettävästä PP-komposiitista, jota voi käyttää

olosuhteisiin sopiviksi, ja ne ovat seuraavalla tavalla

uudelleen kerta toisensa jälkeen. Toiminnoista ja

monitoimisia: Vettä pois johtavia, tuulettavia, ääntä

laadusta luopumatta Bergo on äskettäin lanseerannut

vaimentavia, lämpöä eristäviä, liukkautta vähentä-

Eco-sarjan, joka valmistetaan

viä, ergonomisia; materiaali on epäorgaanista

100 % jo kierrätetystä materiaalista. Siksi joka asen-

= ei kerää kosteutta ja on kemikaaleja kestävä ja

nus pienentää osaltaan jätevuorta!

elintarvikekäyttöön hyväksytty.
Siksi lattia soveltuu hankaliin ympäristöihin erinomaisesti. Tavanomaiseen käyttöön yksityisissä
kellareissa ja varastoissa suosittelemme System2lattioita, joita voidaan pitää allround-tuotteina.
Teollisuuteen ja yleisiin tiloihin, joissa usein
tarvitaan hieman kovempia otteita, suosittelemme
vaihtoehtoa Bergo Supreme.

TÄMÄ ON BERGO FLOORINGIN LATTIA
Bergo Flooring on kelluva lattia, joka voidaan asentaa useimmille alustoille ilman ruuveja, nauloja ja liimaa.
Lattian avoimen rakenteen ansiosta aluslattia hengittää. Bergo Flooring -lattian saa useissa eri malleissa ja väreissä.
Lisävarusteita ovat esimerkiksi reunalista, kulmalista, laajennuslista (System1) ja irrotustyökalu.

Ennen

Ennen

PERUSKORJAUS

KOSTEUSVAURIOT

Peruskorjauksen yhteydessä, kun esimerkiksi

Kosteusvaurion jälkeen on perinteisen lattian kuivuttava,

teollisuusrakennusta tullaan käyttämään muuhun

ennen kuin sitä voidaan käyttää. Tämä aiheuttaa usein

tarkoitukseen, lattia on usein kulunut ja laikullinen,

kuukausia kestäviä ongelmia kärsimyksineen ja suurine

minkä parantaminen on vaikeaa. Bergo-lattian

kustannuksineen. Bergo-lattia, jonka rakenne antaa

avulla muutat sen muutamassa tunnissa aivan

aluslattian hengittää, vähentää niin odotusaikaa,

uudeksi ja profiilia luovaksi miljööksi.

kärsimyksiä kuin kustannuksiakin.

MAAKOSTEUS

ALUSTAN PINTA

Laatta maata vasten -tyyppiseen betonilattiaan

Bergo-lattia asennetaan olemassa olevalle lattialle

vaikuttaa maassa betonilaatan alla oleva kosteus.

helposti ilman kiinnityselementtejä, kuten liimaa, ruuveja

Tällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten

tai nauloja. Rakennekorkeus on matala, vain noin 10 mm.

hyvä taloa ympäröivä vedenpoisto on, vaan se on

Lattia on valmistettu elintarvikekäyttöön hyväksytystä,

normaalia alta päin tulevaa kosteuden

päästöttömästä materiaalista, minkä ansiosta se täyttää

vaellusta, joka kosteuttaa betonilattian. Jos

ympäristölle ja terveydelle asetetut kriteerit. Koska lattia

suoraan betonilattialle asetetaan orgaanisia

on kemikaaleja kestävä, se säilyttää ominaisuutensa

materiaaleja, on suurena riskinä, että lattia

ankarissakin olosuhteissa. Ilmaraolla varustetun

vahingoittuu ja että vähitellen muodostuu

rakenteen ansiosta alusta hengittää, minkä seurauksena

hometta. Bergo-lattia on epäorgaaninen, ja sen

puolestaan koko pinta voi kuivua, mikä taas eliminoi

rakenne jättää aluslattiaan ilmaraon, mikä poistaa

epämiellyttävät hajut. Lattian luonnollinen ilmarako

sen riskin, että alustasta voisi siirtyä sen päälle

eristää alustasta, minkä vuoksi lattialla kävely on

asennettuun rakenteeseen kosteutta tai jotakin

miellyttävämpää. Tämä rakenne, joka myös luo profiilia,

muuta.

antaa turvallisen, kustannustehokkaan ja käytännöllisen
ratkaisun.

RAKENNEKOSTEUS
Juuri valettu betonilattia sisältää aina
ylimääräistä kosteutta, jonka on poistuttava, ennen
kuin lattialle asetetaan jotakin orgaanista
materiaalia. Kuivumisaika on usein jopa useita
kuukausia, mikä estää tilojen käytön. Bergo-lattian
avulla tämä odotusaika lyhenee, koska sen rakenne
muodostaa lattian ja alustan väliin epäorgaanisen
välin ja antaa aluslattian hengittää.

TOIMI NÄIN:
1. Revi mahdollinen vanha lattiarakenne pois.
2. Imuroi pinnasta pöly ja puhdista se orgaanisesta
materiaalista ennen Bergo-lattian asennusta.
3. Alustan ja Bergo-lattian väliin voidaan äänenvaimennusta varten mielellään asettaa kuitukangasta.
4. Aloita nurkasta ja muista kääntää silmukat aina
samaan suuntaan.
5. Kiinnitä laatat tapeilla silmukoiden päälle ja lyö ne
kiinni kumivasaran napakoilla iskuilla.
6. Asenna Bergo-lattia aina vähintään 10 mm eroon
seinästä, kynnyksistä ym.
7. Katso yksityiskohtainen asennusohje sivustolta
www.bergoflooring.se.

SP:n testaustulos

– Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Vanhoissa taloissa, joissa on tuulettamaton kellari, voi betonilaatassa olla korkeita
RF-arvoja joko höyryn kuljetuksen (diffuusion) tai sen betonipinnalle muodostuvan
kondenssiveden takia. Tätä tapahtuu useimmiten kesäaikaan. Näissä epäsuotuisissa
olosuhteissa voivat kosteus ja home aiheuttaa ongelmia, jos orgaanista materiaalia
on suorassa kosketuksessa kostean betonipinnan kanssa.
SP:n testit osoittavat selvästi, että Bergo-lattia hidastaa kosteuden tunkeutumista
sen päällä olevaan materiaaliin.

Suoraan betonipinnalle asetettiin paksuaaltoisia
säilytyslaatikoita, ja betonipinta kasteltiin alta
vedellä kosteaa maata simuloimaan.

Tulos 21 vuorokauden kuluttua: Voimakasta
kosteuden absorptiota kartongin pohjassa.

Suoraan betonialustaiselle Bergo-lattialle
asetettiin paksuaaltoisia säilytyslaatikoita, ja
betoni kasteltiin alta vedellä kosteaa maata
simuloimaan.

Tulos 21 vuorokauden kuluttua: Ei näkyvää
kosteuden absorptiota.

Ote SP:n raportista: ”Yhteenvetona voidaan todeta, että Bergo-laatta estää
kapillaarisen kulkeutumisen sekä maan päällä olevan betonilaatan läpi
tunkeutuvalta kosteudelta että betonilaatan päälle kondensoituneelta kosteudelta
materiaaliin, joka on asetettu Bergo-laattojen päälle. Ne mahdollistavat myös
tuulettumisen, koska Bergo-laattojen ja betoni-laattojen välissä on ilmarako.”

Ennen

Ennen

HELPPO ASENTAA
Bergo-laatan asennukseen ei tarvita liimaa eikä erikoistyökaluja. Se voidaan asentaa kaikentyyppisiin ympäristöihin ja
ilmasto-olosuhteisiin, ja se toimii sisällä ja ulkona yhtä hyvin. Bergo-laattojen käyttö ratkaisee monta ongelmaa, kuten
asennukset kosteille pinnoille, haljenneille/epätasaisille aluslattioille ja kuluneille puukansille.

BERGO-LAATAT SYSTEM 2
Koko: 38 x 38 cm

Pakkaus: 1 m2 / pakkaus = 7 laattaa

BERGO UNIQUE

BERGO XL

Tuotteemme ovat saatavana
suurella värivaihtoehdolla.
Katso www.bergoflooring.se

BERGO ELITE

BERGO ECO UNIQUE

ERITTÄIN KESTÄVÄ MATERIAALI

Lattiamme on valmistettu äärimmäisen kulutuksenkestävästä,
UV-stabiloidusta PP-komposiitista.
Ne ovat myös ympäristöystävällisiä ja 100 % kierrätettäviä.

ECO-sarjamme
ECO-sarjan kaikki tuotteet on valmistettu 100 % kierrätetystä materiaalista, ja sitä voidaan kierrättää yhä uudelleen.

100%
recycled
composite

TILLBEHÖR

Reunalista (376x55 mm) ja kulmalista (55x55 mm).

Kaapelilista (377x55 mm) ja kaapeliristi (55x55 mm,
jossa kaapelilistat menevät ristiin).

Irrotustyökalu
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Valmistettu
Ruotsissa.
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www.bergoflooring.se

ONGELMIA
LATTIAPINNAN
KANSSA?

www.bergoflooring.se

