ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET
ESITTELY
Onnittelut! Olet valinnut Numaxx SPC Ultracore lattian.
SPC Ultracore on uusi tuote, joten lue nämä ohjeet huolellisesti. Nämä ohjeet koskevat kaikkia SPC Ultracore tuotteita.
YLEISTÄ
SPC Ultracore voidaan asentaa kelluvaksi tai liimaamalla ( tulee käyttää PU ( polyuretaani) liimaa. Helpoin asennustapa on
asentaa lattia kelluvaksi. Seinän vierustalle tulee jättää 5 mm rako.
* Lattian klimatisointi ei ole tarpeellista ellei asennustilan lämpötila ylitä 65 astetta.
*Lattia voidaan asentaa ilman liikuntasaumoja 400 m2 alueelle ( 20 m x 20 m). Älä ylitä
*20 m mittaa kumpaankaan asennussuuntaan.

SPC Ultracore on sisätilojen lattiamateriaali eikä sitä saa asentaa ulkotiloihin. Huoneen lämpötila ei saa ylittää 65 astetta.
Ultracore lattia voidaan asentaa sekä koti- että julkisiin tiloihin ( NF EN ISO 10874). Numaxx ei ota vastuuta olosuhteista
joihin SPC Ultracore on asennettu. Lattia tulee asentaa aina viimeiseksi sekä uusissa rakennuksissa sekä remontin
*yhteydessä.
* Lankut tulee tarkistaa huolellisesti ennen asennusta. Mikäli virheitä havaitaan, lankkuja ei tule asentaa. Virheiden ilmetessä
ota yhteyttä lattian myyneeseen liikkeeseen.
* Tarkista onko tilassa lattialämmitys ( ks. myöhemmin ohjeessa) .
* Esteettisistä syistä on suositeltavaa sekoittaa lankkuja päivänvalossa saavuttaaksesi haluamasi ilmeen lattiallesi.
Tarvittavat työvälineet:
Mittanauha/ Kynä/ Kumivasara/ Lyöntirauta/ kiilat ( 5 mm)/ veitsi/ leikkuri/ vetorauta/ turvalasit
ALUSLATTIAN VALMISTELU
SPC Ultracore voidaan asentaa seuraaville pinnoille: Aluslattian päälle - parketin ja laminaattilattian
päälle- vinyylilattian päälle- keraamisen lattian päälle Aluslattian tulee olla vankka, kuiva ja puhdas.
* Uuden aluslattian päälle asennettaessa on varmistuttava että aluslattia on kuiva.
* Aluslattian tasaisuuden tulee olla RYL vaatimusten mukainen - max. epätasaisuus 3 mm/ 2 m.
* Älä koskaa hävitä vanhaa vinyylilattia voimalla sillä ne voivat sisältää asbestia. Asenna SPC vanhan lattian päälle
mikäli se ei ole pahoin vioittunut. Mikäli niin on, vanhan lattian purkamisen tulee suorittaa ammattilainen.
* Asennettaessa keraamisen lattian päälle ei ole tarpeellista tasoittaa saumoja.
* Asennettaessa puu-tai laminaattilattian päälle tulee varmistua pohjan elämättömyydestä. Tarvittaessa vanha
lattia tulee korjata.
* Tekstiililattiat tulee poistaa ennen asennusta.

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET
Asennus lattialämmityksen päälle
* SPC Ultracore voidaan asentaa lattialämmityksen päälle. Varmistu että valmistajan ohjeita noudatetaan.
Huom! : Lämmityselementit eivät saa olla suorassa kosketuksessa SPC Ultracore lattian kanssa tai takuu ei ole voimassa.
* Mikäli lattia liimataan alustaan, lämmitys täytyy kytkeä pois päältä 24 tunniksi ennen ja jälkeen asennuksen.

ASENNUSOHJEET
* Asennettaessa varmistu että rivin viimeisen lankun pituus on vähintään 1/3 kokonaisen lankun pituudesta. Älä asenna alle
30 cm pitkiä paloja. Tämän vuoksi mittaa huone tarkasti ennen asennusta.
* Huomio, että vierekkäisten rivien lankkujen päiden tulee olla vähintään 30 cm toisistaan.
Esteettisistä syistä suosittelemme että lattia asennetaan sisään tulevan valon suuntaisesti. Kuitenkin asennettaessa
irtoasennetulle parketti-tai laminaattilattialle tulee SPC Ultracore lattia asentaa poikittain alla olevan lattian päälle.

5Gi ASENNUS
Alusmateriaalia ei tarvita koska SPC Ultracore lankuissa on valmiina 1.5 mm korkkikerros lankkujen pohjassa.
Tärkeää: Varmista, että lattia saa "elää vapaasti". Etäisyyden seinistä tulee olla vähintään 5 mm. Jalkalistoja ja muita
lattiaprofiileja ei saa kiinnittää SPC Ultracore lattiaan vaan seiniin tai aluslattiaan.
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VAIHE 1
Aloita ensimäisen
kokonaisen rivin asennus
huoneen vasemmasta
nurkasta.
Käyttämällä asennuskiiloja
varmistat 5 mm etäisyyden
seinästä.
Vinkki: Aloita seinältä jossa
on oven karmi ja lopeta
asennus seinälle jossa
karmia ei ole. Lyhennä
karmia asentaaksesi lankun
sen alle.
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VAIHE 4
Asenna seuraavan laudan
pitkä sivu.
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Työskentely ahtaassa tilassa
Pitkiä sivuja ei voi asentaa
taittamalla.

Lukitse seuraava lankku
laskemalla lyhyt pääty alus ja
jatka näin koko huoneen
pituudelta.
Jokaisen rivin viimeinen
lankku lyhennetään niin että
seinän ja lankun reunan
väliin jää vähintään 5 mm.
Jäljelle jäävän palan voit
käyttää seuraavan rivin
aloituslautana.
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VAIHE 5
Paina lyhyt pääty alas
kunnes se lukittautuu.

2

Poista pontin ylempi osa .

VAIHE 2
Aloita seuraava rivi
edellisestä rivistä
ylijääneellä lankun palalla.
Palan tulee olla vähintään
300 mm pitkä ja vähintään
400 mm etäisyydellä
edellisen rivin viimeisen
laudan alkupäästä. Tilaan
räätälöityjen palojen tulisi
olla vähintään 75 mm
leveitä.
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VAIHE 3
Laske pitkä sivu paikalleen.
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VAIHE 6
Leikkaa viimeisen rivin
lankut oikeaan leveyteen
( vähintään 75 mm ) ja
asenna ne.
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Käytä soveltuvaa liimaa.

Lankkujen irroittaminen
toisistaan:
Lankut tulee ensin purkaa
pitkältä sivulta. Lyhyt sivu
irroitetaan työntämällä
lankkuja toisistaan eri
suuntiin.
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Liuuta lankku horisontaalisesti
ja aseta se paikalleen. Näin
tehdään esim. ovenkarmien,
pattereiden tms. kohdalla.
Tarvittaessa käytä vetorautaa.

PUHDISTUS JA HOITO
Onnittelut uudesta SPC Ultracore lattiastasi. Lattiasi on käytännössä huoltovapaa. Imurointi ja lakaisu pitävät lattiasi puhtaana.
Mikäli lattiassasi on vaikeita tahroja voi käyttää höyrypuhdistinta tai moppia.
Suositeltavia vinkkejä
•
Älä käytä puhdistusaineita jotka sisältävät vahaa, öljyä tai kiilloitusainetta. Nämä jättävät lattian pintaan likaisen kalvon.
•
Älä käytä teräsvillaa tai hankausainetta koska nämä voivat naarmuttaa lattiaa.
•
Käytä luonnonkuituista tai värinkestävää kynnysmattoa sisäänkäynnin ulko-ja sisäpuolella estääksesti lian, hiekan yms.
kulkeutumisen sisätiloihin.
•
Käytä huonekalujen jaloissa huopanappeja suojataksesi lattiaa.

TAKUU
Takuu kattaa ainoastaan SPC Ultracore lattian korvaamisen uudella materiaalilla tai hyvityksellä. Takuu ei kata työkustannuksia ( sisältäen
korvaavan lattian asennuskustannukset) eikä se korvaa ajanmenetykseen tai muihin vaurioihin liittyviä kustannuksia. Takuu ei korvaa
virheelliseen aennukseen tai huoltoon liittyviä kustannuksia. Lautojen rakoilu, kutistuminen, narina, haalistuminen tai aluslattian rakenteelliset
virheet eivät kuulu takuun piiriin. Lämpötilan vaihtelut kuten äärimmäinen kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa lattian laajenemista tai
kutistumista. Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.
35 vuoden takuu kotikäytössä
35 vuoden takuu kotikäytössä ( alkaen ostopäivästä) kattaa valmistusvirheet ja kulumat ( pintakerros kulunut täydellisesti) jotka ovat selkeästi
näkyviä ja yli 2 cm2 kokoisia. Takuun piiriin eivät kuulu reunojen kulumat eivätkä mekaanisesta rasituksesta johtuvat vauriot. Takuu on
voimassa vain kun asennus- ja hoito-ohjeita on noudetettu.
10 vuoden takuu julkisissa tiloissa
Julkisten tilojen 10 vuoden takuu kattaa valmistusvirheet ja kulumat ( pintakerros kulunut täydellisesti) jotka ovat selkeästi näkyviä ja yli 2 cm2
kokoisia. Takuun piiriin eivät kuulu reunojen kulumat eivätkä mekaanisesta rasituksesta johtuvat vauriot. Takuu on voimassa vain kun
asennus- ja hoito-ohjeita on noudetettu.
Virheellisen asennuksen reklamaatiot tulee osoittaa lattian asentajalle.
Reklamaatiot
Tämä takuu on voimassa vain alkuperäiselle ostajalle ja todiste ostosta vaaditaan kaikissa reklamaatioissa. Mikäli reklamaatio koskee kulumista
on kuluman oltava vähintään 2 cm2 suuruinenn ja selkeästi näkyvä. Takuun osalta Numaxx toimittaa tilalle korvaavan tuotteen. Mikäli kyseistä
lattiaa ei enää ole saatavilla ostaja voi valita voimsassa olevasta mallistosta vastaavan tuotteen. Koska arvon alentumisen oletetaan olevan 10 %
vuodessa korvaa Numaxx lattian tähän arvon alentumiseen perustuen . Mikäi haluat vedota takuuseen ota yhteyttä lattian myyneeseen
liikkeeseen.Takuu kattaa ainoastaan SPC Ultracore lattian korvaamisen uudella materiaalilla tai hyvityksellä. Takuu ei kata työkustannuksia
( sisältäen korvaavan lattian asennuskustannukset) eikä se korvaa ajanmenetykseen tai muihin vaurioihin liittyviä kustannuksia. Takuu ei
korvaa virheelliseen aennukseen tai huoltoon liittyviä kustannuksia. Lautojen rakoilu, kutistuminen, narina, haalistuminen tai aluslattian
rakenteelliset virheet eivät kuulu takuun piiriin. Lämpötilan vaihtelut kuten äärimmäinen kuumuus tai kylmyys voivat aiheuttaa lattian
laajenemista tai kutistumista. Näissä tapauksissa takuu ei ole voimassa.
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