
Tuotekuvaus
 
Kaikki tuotteet ovat PVC-muovimattoja, joissa on PUR-pinta. Tuotteet soveltuvat etenkin julkitiloihin.
Nordstar on homogeeninen julkitilamuovi, jossa ei ole vahvikkeita. Smaragd ja Eternal Wood -lattianpäällysteissä on 
lasikuituvahvike.

Edellytykset
 
Alustan on oltava tasainen ja kuiva. Alustassa ei saa olla halkeamia, ja sen on oltava riittävän kestävä. Betonilattian 
suhteellinen kosteus saa olla voimassa olevien määräysten mukaan enintään 85 %. 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 suhteel-
lisen ilmankosteuden korkeintaan 60 %. 

Levymateriaalialustan kosteussuhteen edellytetään pysyvän 8 %:n suuruisena (suhteellinen kosteus 40 %, lämpötila 
+20 °C), ettei tapahtuisi liikkumista, joka voi myöhemmin aiheuttaa vaurioita. Esimerkiksi lattian epänormaali kosteus, 
alustan liikkuminen, home, lattian lämpötilan nousu yli +30 °C:een esimerkiksi lämpöputken vaikutuksesta, alustan 
epäpuhtaudet (öljyt, maali, asfaltti, kyllästysaineet tai muut vieraat aineet) jne. voivat aiheuttaa värimuutoksia tai muita 
materiaalimuutoksia.

Vuotien asettaminen
 
Kun samaan tilaan asennetaan useita rullia, rullat käytetään samasta valmistuserästä numerojärjestyksessä. Joka toinen 
vuota on käännettävä, jotta vältyttäisiin mahdollisilta värieroilta. 
Seuraavia tuotteita ei saa kääntää: Eternal Wood, kaikki kuviot.

Liimasuositukset
 
Noudata liimanvalmistajan antamia ohjeita!

Asennus
 
Käännä joka toinen vuota, kun kiinnität useampia vuotia rinnakkain. Näin vältytään mahdollisilta värieroilta. Kun 
samaan tilaan asennetaan useita rullia, on ne käytettävä numerojärjestyksessä ja samasta valmistuserästä. Odota hetki 
ennen kuin levität vuodat liimapinnalle – ei kuitenkaan niin kauan, että takapinnalle levitetty liima ehtii kuivua. Odo-  
tusaika riippuu lämpötilasta, alustasta, tuuletuksesta ja ilmankosteudesta. 

Märkäliimauksella saavutetaan parempi liiman tarttuvuus kuin tarraliimauksella. Tarraliimauksessa on riskinä, että liima-
raidat näkyvät maton pinnalla. Tiheillä alustoilla sovelletaan myöhäistä märkäliimausta. Kiinnitettäessä pitkähköjä vuotia 
on vuodanpäät leikattava liimauksen jälkeen.

HUOM! Älä kierrä mattoa takaisin rullalle ennen liimausta. Smaragdin lasikuituvahvisteinen rakenne aiheuttaa maton 
pinnan supistumista nurinpäin rullattaessa. Kun rulla avataan rullalta liimattaessa, pyrkii supistuma palautumaan. Täl-
löin mattoon voi muodostua rakkuloita. Tämän välttämiseksi käännetään avattu vuota taaksepäin niin, että se voidaan 
työntää kiinni liimapintaan. Matto on hierrettävä tai jyrättävä huolellisesti kiinni.

ASENNUSOHJE
Eternal, Smaragd, Sarlon, Nordstar



Hitsaaminen

Kaikki tuotteet on hitsattava langalla. Tuotteita ei saa hitsata, ennen kuin liima on kovettunut/kuivunut. Matto on asen-
nettava niin, että syntyy tiivis sauma. Sen jälkeen saumojen reunat leikataan noin ¾ syvyydelle maton paksuudesta. 
Tämä tehdään urajyrsimellä tai uraleikkurilla. 

Kun kyseessä on seinillenosto, myös ulko- ja sisäkulmat on hitsattava langalla (katso piirros). 
Putkien läpiviennit tiivistetään jatkoputkella. Esimerkiksi putkien takaosia ei voi hitsata langalla, joten tiivistys tehdään 
tiivistysaineella ainevalmistajan ohjeiden mukaan.
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Hoito

Katso erillinen hoito-ohje julkitilamuoveille: www.forbo-flooring.fi

Mahdollisten tuotevirheiden korvaus

Älä asenna mattoa, joissa on näkyviä virheitä! Tällaisissa tapauksissa korvaamme vain materiaalin ja mahdolliset kulje-
tuskulut. Ilmoita aina tuotteen pakkaus- tai valmistusnumero, jotta korvausvaatimus voidaan käsitellä mahdollisimman 
nopeasti.

Näkyvät kuljetusvauriot on merkittävä rahtikirjaan tavaraa vastaanotettaessa. Muista kuin vastaanottohetkellä näkyvistä 
vaurioista on tehtävä ilmoitus kuljetusliikkeelle välittömästi, kuitenkin viimeistään seitsemän päivän kuluttua.


