Asennusohje

Lamella Viva Pro
Lue asennusohje ennen asentamisen aloittamista huolella läpi!
Noudata ohjeita tarkoin täydellisen takuun varmistamiseksi.
Valmistelu: Säilytä lattiapaketteja sisätiloissa, eli asennustiloissa avaamattomissa paketeissa vähintään 48 tuntia ennen
asennuksen aloittamista. Säilytystilan lämpötilan tulee olla 18 – 30°C ja suhteellisen kosteuden 35 – 65%.
Tarvittavat työkalut: mattoveitsi, kynä, mitta, suorakulma, lyöntikapula ja kuminuija.
Lamella Viva Pro vinyylilankussa on integroituna askeläänieriste, joten mitään erillistä alusmateriaalia ei tarvita.
Alustan täytyy olla täysin kuiva, puhdas ja kantokykyinen ja vanhat tekstiililattianpäällysteet tulee poistaa. Yhden metrin
matkalla olevat yli 2 mm:n suuruiset epätasaisuudet täytyy poistaa. Tasaisuuden voi tarkistaa joko oikolaudalla tai pitkää
vesivaakaa apuna käyttäen. Mineraaliselle alustalle asennettaessa, kuten betonille, sementille, lattialaastille ja kivilaatoille ym.
täytyy ensin suorittaa kosteusmittaus. Betonin suhteellinen kosteus (RH%) saa olla enintään 85%.
Termostaatilla ohjattu lattialämmitys on sallittu, kunhan aluslattian lämpötila ei ylitä 290C.
Tarkista lautojen kunto hyvässä valossa. Laudat, joissa on näkyviä voimassa olevan toleranssirajan ylittäviä, esim. paksuuteen,
kiiltoon, mittoihin tai värien poikkeamiin liittyviä virheitä tulee jättää asentamatta. Takuu ei vastaa asennetuissa laudoissa
havaituista vioista. Lattia asennetaan uivaksi. Suosittelemme kasaamaan keittiö- ja -kaappikokonaisuudet ennen vinyylilankun
asentamista. Suositeltavaa on sekoittaa laudat eri paketeista ennen asennusta, tarkistaa kuvio ja värisävyt. Asenna avattu paketti
välittömästi!
Asennus: Pyri asentamaan laudat pitkittäissuunnassa valonsuuntaisesti. Jos seinät eivät ole täysin suorat, sahaa lautoja
ensimmäisessä rivissä tarpeen mukaan, sillä ensimmäiset kolme riviä täytyy olla suorat. Mittaa ennen asennusta myös huoneen
leveys. Jos viimeinen lautarivi jäisi alle 5 cm:n leveyden, täytyy lautajako jakaa tasaisesti ensimmäiselle ja viimeiselle lautariville
niin, että molemmat huoneen reunalla olevat lautarivit ovat saman levyiset.
Aloita asennus mahdollisuuden mukaan vasemmasta nurkasta. Ensimmäinen lauta asennetaan urospontti seinään päin,
elämisvarat varmistetaan etäisyyskiiloilla. Seinän vierustoille, lämmitysputkiin, pilareihin jne. on niin ikään ehdottomasti jätettävä
n. 10 mm liikuntavara.
Liitä toisen laudan päätypuoli (lyhyt sivu) sitä edeltävän laudan uraprofiiliin ja aseta se sitten tasaisesti lattialle. Varmista, että
ensimmäisen rivin laudat ovat suorassa. Tämä on tärkeää, jotta laudat voidaan toista riviä asennettaessa asentaa täsmällisesti
edellisiin lautoihin. Käännä rivin viimeistä lautaa paikalleen sovittamista / leikkaamista varten 180°, siten että sen kuvio tulee
ylöspäin ja aiemman rivin viereen (pontit kohdakkain) ja oikeata sivuseinää kohti. Merkitse levyn pituus ja sahaa.
Aloita jokainen uusi rivi edeltävän rivin hukkapalalla (pituudeltaan vähintään 40 cm). Aseta laudan pitkittäinen reuna
ensimmäisen rivin ponttiin ja taita se alas. Poikittaissaumat vierekkäisten rivien osalta on oltava aina vähintään 40 cm etäisyydellä
toisistaan. Aseta toinen lauta pitkittäin aiemmin asetetun lautarivin ponttiin ja paina alas siten että päätypontti lukittuu
viereiseen lautaan, käytä tarvittaessa kuminuijaa. Jatka lautojen asennusta kuten edellä.
Liikuntasaumoja tulee käyttää (leveys vähintään 2 cm), kun asennettavan lattian pituus tai leveys on yli 20 m tai tilojen ollessa
hyvin sokkeloisia, sekä oviaukkojen kohdalla. Elämisvaroilla sallitaan lattian vapaa eläminen sääolosuhteista riippuen. Kiilat
poistetaan vasta koko lattian asennuksen jälkeen.
Puhdistus ja hoito:
Lamella Viva Pro vinyylilankku on kestävä ja helppohoitoinen, mutta hyvä puhtaanapito lisää tuotteen elinkaarta.
Poista irtolika joko harjalla tai imurilla. Lattian puhdistukseen tulee käyttää lattianpesuainetta, jotka siihen on tarkoitettu. Pyyhi
kengänjäljet ja lika nihkeällä liinalla. Lattialle jäänyt vesi tulee poistaa mahdollisimman pian. Vaikeat liat ja tahrat tulee poistaa
lattiapinnalta mahdollisimman nopeasti.
Huomio! Suojaa lattia naarmuuntumiselta ja kolhuilta! Käytä eteistilassa aina riittävän suuria kynnysmattoja tms.
Käytä huonekalujen puisissa, metallisissa tai muovisissa jaloissa naarmuuntumisen suojaksi sopivia huopapaloja. Käytä
toimistotuoleissa vain pehmeitä pyöriä (DIN 12529). Tai aseta tuolin alle suojamatto. Näitä ohjeita noudattamalla lattiasi säilyttää
arvonsa ja lattian takuu säilyy.

