Asennusohje
Vinylbase Acoustic
Vinylbase Acoustic alusmatto, joka on tarkoitettu alentamaan askelääntä lattiapäällysteissä
kuten Eternal, Surestep, Safestep Sphera ja Marmoelum. Sitä ei voi käyttää
lisävaimennuksena akustisissa lattiapäällysteissä kuten Sarlonissa.

Tekniset tiedot:

Paloluokitus
Askeläänen vaimennus
Rullan pituus
Rullan leveys
Paksuus
Paino

EN 13501-1
Cfl. s1
SS-EN ISO 717-2 Lw 18 dB
35 jm
200 cm
2,0 mm
1,2 kg/m²

soveltuu myös poistumisteille
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 voimassa olevien määräysten mukaan enintään
85 % RH. Suhteellinen kosteus on mitattava voimassa olevien määräysten mukaan.
Varmista oikeat kosteusolot varsinkin silloin, kun kyseessä on maanvarainen lattia. Alustan,
liiman ja lattiapäällysteen lämpötilan on oltava asennushetkellä vähintään +18 °C ja
asennustilan suhteellisen ilmankosteuden korkeintaan 60 % RH.
Levymateriaalialustan kosteussuhteen edellytetään pysyvän 8 %:n Puulevyalustan
kosteuden on oltava 8 % (vastaa 40 % RH +20 °C lämpötilassa), jotta levyissä ei esiintyisi
liikkeitä, jotka myöhemmin saattaisivat aiheuttaa ongelmia.
Aluslattian tulee olla tehty voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
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Esivalmistelut

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.
Rullien on annettava mukautua asennusolosuhteisiin ennen kiinnitystä vähintään 24 tunnin
ajan. Käsittele rullia varoen varsinkin kylminä vuodenaikoina.

Liimasuositus

Useilta valmistajilta löytyy sopivia tuotteita, esimerkkinä Casco ja Bostik. Suosittelemme
käytettäväksi M1-sertifioituja liimoja ja tasoitteita. Parhaan lopputuotteen varmistamiseksi
suosittelemme, että tasoite ja liima olisivat samalta valmistajalta. Liimavalmistajan antamia
ohjeita tulee noudattaa.
Allura dryback vinyylilaattojen asentamisessa pitää käyttää Uzin KR430
kaksikomponenttista pulyuretaaniliimaa.

Asennus

Leikkaa ja levitä vuodat. Vinylbase Acoustic vuodat asennetaan samaan suuntaan kuin
päällysmateriaali. Alusmateriaalin ja päällysteen saumojen väli pitää olla vähintään 50 cm.
Huomioi että alusmateriaali ei ime liimaa. Valitse liima päällysmateriaalin asennusohjeen
mukaan ja noudata sen ohjeita.

Vinylbase Acoustic alusmatto on aina jyrättävä. Jyräys suoritetaan sekä pituus- että
poikittaissuunnassa, mieluummin ensin poikittain. Suosittelemme että varsinainen päällyste
asennetaan vuorokauden päästä alusmaton asentamisesta.

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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Hoito
Odota vähintään 24 tuntia ennen kuin otat lattian käyttöön.
www.forbo-flooring.fi
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