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Asennusohje - Sarlibase alusmatto
Sarlibase on irtoasennettava alusmatto, joka on valmistettu lasikuituvahvisteisesta PVC:stä.
Sen pohja on täynnä nyppylöitä, jotka yhdessä muodostavat kanavia ja joiden avulla
betonista poistuu siinä mahdollisesti oleva kosteus.
Käyttökohteet:
- kosteutta sisältävä betoni
- alusmateriaali jota halutaan suojelle (esim. parketti) ja jonka päälle halutaan asentaa
matto
Tekniset tiedot:
Paloluokitus
EN 13501-1
Cfl. S1
Askeläänen vaimennus SS-EN ISO 717-2 Lw 12dB
Lw 15dB
Rullan pituus
35 jm
Rullan leveys
200 cm
Paksuus
1,5 mm
Paino
1,3 kg/m2

soveltuu myös poistumisteille
2,0 mm vinyylimaton kanssa
2,5 mm Marmoleumin kanssa
katkaisu onnistuu

Edellytykset
Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä
heikentävät maali ja öljytahrat sekä pöly on poistettava.
Betonilattian suhteellinen kosteus saa olla enintään 96 % RH. Suhteellinen kosteus on
mitattava voimassa olevien määräysten mukaan. Varmista oikeat kosteusolot varsinkin
silloin, kun kyseessä on maanvarainen lattia. Kosteus ei saa lisääntyä.
Suurin sallittu pinta-ala ilman liikuntasaumoja on 100 m2 ja maksimipituus 25m.
Marmoleumilla suurin sallittu pinta-ala on 60 m2 ja maksimipituus 10 m. Marmoleumissa
liikuntasauma on myös tehtävä joka kolmannen vuodan jälkeen.
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Asennus
Varmista että kiinnitysalustan, päällysteen ja liiman lämpötila on kiinnityshetkellä
mahdollisimman lähellä huoneen lämpötilaa, ja huoneen lämpötila on mahdollisimman
lähellä lopullista käyttölämpötilaa.
Ennen asennusta on aluslattian, huoneilman, liiman ja päällysteen lämpötilan oltava
vähintään +18 °C ja suhteellinen ilmankosteus tulee olla 35 - 60 % RH.
Mattojen on annettava mukautua asennusolosuhteisiin ennen kiinnitystä vähintään 24
tunnin ajan. Jos kuljetus on tapahtunut kylmissä olosuhteissa (alle 10 °C), kuten talvella,
niin mukautumisaika on oltava vähintään 48 tuntia.
Leikkaa ja levitä vuodat. Sarlibasen vuodat asennetaan samaan suuntaan kuin
päällysmateriaali. Alusmateriaalin ja päällysteen saumojen väli pitää olla vähintään 20 cm.
Jätä alusmateriaalin ja seinän väliin vähintään 3 mm.
Anna Sarlibase alusmaton tasaantua vähintään 12 tuntia ennen kuin asennat
päällysmateriaalin.
Huomioi että alusmateriaali ei ime liimaa. Valitse liima päällysmateriaalin asennusohjeen
mukaan ja noudata sen ohjeita.

Tuotetta koskevat huomautukset
Ota välittömästi yhteyttä Forbon asiakaspalveluun, jos lattianpäällyste on vahingoittunut tai
viallinen. Älä asenna lattianpäällystettä, jossa on näkyviä vikoja! Ilmoita aina tuotteiden
huomautuksen yhteydessä pakkaus- tai valmistusnumero.

Kuljetusvauriot
Näkyvät kuljetusvauriot on merkittävä rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa. Muista kuin
vastaanottohetkellä näkyvistä vaurioista on tehtävä ilmoitus Forbo Flooring Finland Oy:n
asiakaspalveluun puh. 09-862 30 300 välittömästi, kuitenkin viimeistään 7 päivän sisällä.
Asiakas on velvollinen säilyttämään vaurioituneen materiaalin mahdollista
vahinkotarkastusta varten.
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Odota vähintään 24 tuntia ennen kuin otat lattian käyttöön.
www.forbo-flooring.fi
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