THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE
A Tarkett Company

1 VALMISTELU
Laattojen mukautumisen pitäisi tapahtua mahdollisimman samanlaisissa olosuhteissa, jotka rakennuksessa on sen ollessa
käytössä. Siksi laatat on otettava pakkauksesta vähintää 24 tuntia ennen asennusta ja niiden pitää antaa mukautua huoneenlämmössä. Laatat on asennettava vähintään18 °C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa enintään 75 %. Lattian lämpötilan
on oltava vähintään 18 °C. Jos ei ole mahdollsita ottaa laattoja kokonaan pakkauksesta, avaa laatikon sivut ilman kiertämisen
mahdollistamiseksi ja pinoa laatikot enintään 8-10 laatikon pinoihin. Pinojen on oltava ehdottoman suoria, muuten laatan reunat
saattavat käpristyä.

2 ALUSLATTIA
Mattolaatat voi asentaa mille tahansa alustalle, joka on tasainen, kuiva, joustamaton ja puhdas. Suosittelemma vanhan päällysteen
poistamista. Silloin alustasta on puhdistettava liimajäänteet, pöly, rasva tai vaha. Huomioi, että maali, piki, öljy, kyllästysaineet,
tussikynämerkinnät, epoksihartsi, liima ja tiivistysmassat ym. tahrat voivat aiheuttaa tekstiililaatan värjäytymistä. Kaikki kolot,
painaumat, saumat, halkeamat tai epätasaiset kohdat on tasoitettava hyvänlaatuisella tasoitteella. Noudata valmistajan ohjeita.
2.1 Betonilattiat
Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon tai Lattia- ja seinänpäällysteliiton 2007
julkaiseman Betonirakenteiden päällystämisohjeen mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella
arviointisyvyydellä A korkeintaan 90 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4xA korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava.
Asennuksessa lämpötilan on sekä alustassa, materiaalissa että ilmassa oltava +18-24 °C ja ilman suhteellinen kosteus 35-60 %.
2.2 Puulattiat
Kaikki irtonainen lika on poistettava ja pinnat on tasoitettava. Huonokunteoiset puulattiat on pinnoitettava uudestaan vaneri- tai
kovalevyillä. Kovalevyt (asenna aina karkea puoli ylöspäin) on kiinnitettävä 15 cm:n limityksellä käyttäen naulainta. Samaa
menetelmää voidaan käyttää enintään 6 mm:n paksuiselle vanerille. Yli 6 mm:n paksuiset vanerilevyt on ruuvattava ±23 cm:n
limityksellä. Sama koskee lastu- ja MDF-levyjä.
2.3 Pölyiset lattiat
Pölyiset pinnat on käsiteltävä pohjustusaineella, jonka on kuivuttava ennen suositellun kiinnitysaineen levittämistä.
2.4 Muut lattiat
Lakatuista ja vahatuista pinnoista on poistettava rasva, jonka jälkeen ne tulee hioa kevyesti.

3 TÄRKEITÄ LATTIAAN LIITTYVIÄ SEIKKOJA
Kaikkien lattioiden pitää olla kuivia, puhtaita, joustamattomia ja kuormitusta kestäviä
• Älä koskaan asenna laattoja alusmaton tai vanhan maton päälle
• Käytä kaikissa lattioissa 100 % lattiapäällysteiden kiinnitykseen tarkoitettua tarra-asennusliimaa, joka on tarkoitettu
irtoasennettaville tekstiililaatoille, esim. Kiilto Grip -tarraliimaa, joka on vesiohenteinen, M1-luokiteltu ja pehmitinvapaa
tarkunta-aine tarrakiinnityksille
• Varmista. että tarraliima on kuiva ennen laattojen asentamista
• Käytettäessä teippiä se on kiinnitettävä diagonaalisesti suhteessa kulkusuuntaan, jos kulkusuunta on helposti määreiteltävissä.
Mikäli mahdollista, joka toinen rivi käyttötavan ja vaatimusten mukaisesti.

4 SUOSITUS
Mattolaatat eivät edellytä pysyvän liiman tai tarraimen käyttöä. Suosittelemme hyväksytyn tartunta-aineen käyttämistä (joka kattaa
koko pinta-alan, erityisesti kaikkien saumojen alla, kts. kuvaa). Irtoasennettavat laatat asennetaan ns. tarraliimauksena valmistajan
ohjeen mukaan. Liiman tulee olla irtoasennusmenetelmään kehitetty ja päällyste tulee voida myöhemmin poistaa/vaihtaa.
Kiinnittämiseen ei käytetyä ns. perus mattoliimoja. Kun kiinnitysaine on kuivunut, mattolaatat voi asentaa paikalleen käsi- tai
polvipingottimella. Pienissä tiloissa ja yksittäisissä toimistoissa (alle 20 m2) laatat voi asentaa käyttäen kaksipuolista teippiä kaikkien
saumojen alla. Ota yhteys Tarkettin tekniseen osastoon saadaksesi tietoja tästä.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä leikattuihin laattoihin alueen reunoissa ja myös oviaukoissa, joissa niitä voi olla. Huomaa: kaikki
leikatut ja päätelattiat on asennettava tiiviisti seinää vasten.

5 TAKUU

Älä asenna viallista materiaalia. Asentajan on ilmoitettava valmistajalle mahdollisesta viallisesta materiaalista ennen asennuksen
aloittamista. Valmistaja on takuun puitteissa vastuussa viallisista materiaaleista. Tällä tarkoitetaan materiaalivikoja, jotka on
huomattu ennen asentamista tai sen aikana. Tarkett ei ole vastuussa huonosti tehdystä työstä tai väärän asennuksen
aiheuttamista ongelmista.

5.6 Protection during and after installation

Until the area being tiled is completed with all perimeter tiles adhered in position, there should
be no walking on, or movement of heavy furniture over the partly completed installation.
Once the installation has been completed the surface should be protected particularly if the
area is to be used by other trades during final finishing. If heavy use is anticipated prior to
occupation, the area should be protected with hardboard suitably taped at the joins and also
a flexible sheet material which will prevent the ingress of dust.

6 SUOJAAMINEN ASENNUKSEN AIKANA JA SEN JÄLKEEN

Ennen kuin päällystettävä alue on valmis ja kaikki reuna-alueen laata on kiinnitetty paikalleen, lattialla ei saa kävellä eikä raskaita
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5.6 Protection during and after installation

can be installed in accordance with the illustration. The tiles should be firmly fitted together
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underbackings are closely together to limit the appearance of joints to a minimum. Care
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7 DESSON MATTOLAATTOJEN KIINNITTÄMINEN
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Käsikiristimen käytöllä varmistetaan, että laatat tulevat tiiviisti toisiaan vasten: näin saumat eivät näy
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7.1 Leikkaaminen jalkalistoihin
Jotta laatat kiinnittyisivät tiiviisti ja huomaamattomasti
jalkalistoihin, leikkaa laatta käyttäen kuvassa näkyvää menetelmää
ja aseta leikattu reuna vasten jalkalistaa. Kun lasket aloituspistettä,
tarkista että laatat voi asentaa leikkaamatta niitä liian kapeiksi.
Leveyden pitää olla vähintään 10 cm, ja siksi saattaa olla tarpeen
muuttaa aloituspistettä.
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7.2 Vaikutelmat
Suurin osa mattolaatoista voidaan asentaa neljän eri vaikutelman antamiseksi kuvan osoittamalla tavalla. Laatan takapuolella olevat
nuolet osoittavat pituussuunnan. Näytekartoissa ja laattapakkauksissa on annettu kunkin laattatyypin käyttömahdollisuudet.
7.2.1 Shakkiruutukuvio
Tätä vaikutelmaa varten laatat on asennettava nukan suuntaan oikeassa kulmassa viereiseen laataan nähden. Tällainen asennus
saattaa olla välttämätön lattioille, joissa on lyhyt (silmukka) nukka, ja neulahuopa- tai kuitusidoslaatoille. Tätä asennusta ei saa
käyttää tuotteisiin, joissa on leikattu nukka.

5.7.1 Cutting to skirting boards

To ensure a good fit to skirting boards cut the tile using the methods shown in the diagram,
and place the cut edge against the skirting board. When calculating the starting point, check
to ensure that tiles can be installed without the need for narrow cuts, minimum 10 cm. It may
therefore be necessary to adjust the starting point.

7.2.2 Yhtenäinen vaikutelma
Laatat on asennettava siten, että jokaisen laatan nuoli osoittaa samaan suuntaan. Tällainen asennus on välttämätön
useimmille laatoille, joissa on leikattu ja silmukkanukka, ja kuvioiduille laatoille. Asenna laatat mahdollisimman paljon poikittain
suhteessa valoon tai siten, että nuolet tulevat huoneen kulkusuuntaan.
7.2.3 Tiiliseinävaikutelma
Laatat on asennettava siten, että kunkin laatan nuoli osoittaa samaan suuntaan, mutta aloitetaan viereisen laatan
puolivälistä leveyssuunnassa. Tällainen asennus voi olla välttämätön laatoille, joissa on rakennekuviointi.

5.7.2.2 Monolithic appearance

The majority of carpet tiles may be installed to give four different appearances as shown in
the diagram; arr ows on the back of the tiles indicate lengthwise. On the samplecar ds and
on the tile boxes you find the useble possibility for each type of tile.
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5.7.2.1 Quarter-turn appearance

For this effect the tiles should be installed with the pile direction at right angles to the adjacent
tile. This type of installation may be necessary for carpet tiels with a short (loop) pile and
needle felt or fyber bonded tiles. This type of installation should not be used with cut pile
products.
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5.7.2.3 Brick wise appearance

Tiles should be installed with the arrows on each tile pointing in the same direction, but
started at the half of the width of the adjacent tile. This type of installation may be necessary
for carpet tiles with a structural design

5.7.2.4 Ashlar appearance

Tiles should be installed with the arrows on each tile pointing in the same direction, but
started at the half of the length of the adjacent tile. This type of installation may be necessary
7.3 Asennuslattiat
for Asennuslattiat
some loop pile
carpetnormaalisti
tiles.
koostuvat
600 mm:n paneeleista. Desso voi toimittaa 500 mm:n mattolaattoja ja joitakin tuotteita

voi saada 600 mm:n koossa. Asennustekniikka vaihtelee riippuen siitä, asennetaanko 500 mm:n laatta perinteisesti, kuten
normaaliin lattiaan vai asennetaanko 600 mm:n laatta asennuslattian paneeleiden päälle. Kummankin suuruinen laatta voidaan
asentaa asennuslattiaan käyttäen suositeltua kiinnityainetta. Kiinnitysaine pitää levittää telalla ja on huolehdittava, että sitä ei
tule asennuspaneelien reunoihin. Näin paneelit voidaan nostaa ylös tarvittaessa.

7.4 Lattialämmitys
Tekstiililaatat voi asentaa lattialämmityksellävarustettuihin lattioihin, mikäli lattian pinnan lämpö ei ylitä 27 ° C. Lämmitys on
otettava pois päältä vähintään 48 tuntia ennen asennusta. Lämmityksen saa kytkeä päälle asteittain 48 tunnin kuluttua
asennuksesta.
7.5 Pyörälliset konttorituolit
Tiloissa, joissa käytetään pyörällisiä konttorikalusteita, on tärkeää, että laatat on asennettu joka puolelta kiinniysaineen päälle.
Jotta estettäisiin laattoihin kohdistuvat vahingot, pyörien halkaisijan pitää olla vähintään 50 mm ja leveyden vähintään 20 mm.

5.7.3 Raised flooring systems

7.6 Portaat
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Asennuksen jälkeen tekstiililaatalle suositellaan aina tehtävän käyttöönottpuhdistus, jotta pintanukka saa tarvitsemaansa

8 KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS

kosteutusta ja elpyy nopeammin. Käyttöönottopuhdistuksen myötä mahdolliset painaumat häviävät ja näkyvät saumakohdat
tasoittuvat. Lisäksi asennuksen jäljiltä tekstiililaattaan kertynyt nukalle haitallinen rakennuspöly ja lika irtoavat. Pesun suorittaa
5.7.4
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huuhdellaan hyvin painehuuhtelukoneella. Tärkeää on, että painehuutelukoneella on hyvä imuteho, jotta vältytään maton
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5.7.6 Stairs

Carpet tiles are suitable for installation on stairs, if fitted with nosings. The tiles and sections
of tiles must be secured with a tackifier system on the treads. The risers can be secured with
brick

ashlar

brick

ashlar
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