
   

 

 
Työselitykset – Julkitilamuovit 

 
Asennusolosuhteet ja edellytykset 
  

Asennuksessa tulee huomioida SisäRYL 2013, luku 1041 Lattianpäällystystyö, sekä siellä 
viitattavat aluslattiavaatimukset.  

 
 

Julkitilamuovit – heterogeeniset matot, Eternal 
 

Lattiapäällyste Forbo Eternal, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen 
puolikova PUR Pearl pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. 
Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. 
Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on 
oltava R10. Saumat hitsataan tarvittaessa yhteensopivilla hitsauslangoilla tai juotetaan yhteen 
juotosnesteellä. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon 
ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 

Julkitilamuovit – homogeeniset matot, Nordstar Evolve 
 

Lattiapäällyste Forbo Nordstar Evolve, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla PUR pinnoite, 
jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Tarvittaessa matto 
kuivakiillotetaan. Kulutuskestävyys ryhmä T. 
Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. 
Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden 
mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 

Julkitilamuovit – homogeeniset matot, Aquastar 
 

Lattiapäällyste Forbo Aquastar, paksuus 1,5 mm. Tuotteessa tulee olla PUR pinnoite, jota 
voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Tarvittaessa matto kuivakiillotetaan. 
Kulutuskestävyys ryhmä P. 
Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. 
Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden 
mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 

Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Sarlon Acoustic 15 dB 
 

Lattiapäällyste Forbo Sarlon Acoustic , paksuus 2,6 mm. Askeläänen vaimennus 15 dB. 
Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR pinnoite, jota voidaan hoitaa 
ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys 
ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu, antibakteerinen ja antistaattinen. 
Liukastumisenestoluokka on oltava R10. Saumat hitsataan tarvittaessa yhteensopivilla 
hitsauslangoilla tai juotetaan yhteen juotosnesteellä. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden 
mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 



   

 

 
 

Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Sarlon Acoustic 17 dB 
 

Lattiapäällyste Forbo Sarlon, paksuus 3,0 mm. Askeläänen vaimennus 17 dB. Tuotteessa 
tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman 
lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,67 mm. Kulutuskestävyys 
ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu, antibakteerinen ja antistaattinen. 
Liukastumisenestoluokka R9. Saumat hitsataan tarvittaessa yhteensopivilla hitsauslangoilla tai 
juotetaan yhteen juotosnesteellä. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. 
Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 

Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Sarlon Acoustic 19 dB 
 

Lattiapäällyste Forbo Sarlon, paksuus 3,4 mm (tai 3,75 mm Sarlon Cristal). Askeläänen 
vaimennus 19 dB. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR pinnoite, jota 
voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,67 mm (tai 
0,75 mm Sarlon Cristal). Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu, 
antibakteerinen ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R9. Saumat hitsataan tarvittaessa 
yhteensopivilla hitsauslangoilla tai juotetaan yhteen juotosnesteellä. Asennus ja suojaus 
Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 

Julkitilamuovit – designvinyylilaatat, Allura 0,7  
 

Vinyylilaatta Forbo Allura 0,7, paksuus 2,5 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen 
puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. 
Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. 
Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on oltava R10. 
Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden 
mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 

Julkitilamuovit – designvinyylilaatat, Allura 0,55 
 

Vinyylilaatta Forbo Allura 0,55, paksuus 2,2 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen 
puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. 
Kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu 
ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on oltava R10. Asennus ja suojaus Forbon 
ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen 
mukaan. 

 
 

Julkitilamuovit – turvalattia, Surestep R10 
 

 Lattiapäällyste Forbo Surestep, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, 
vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko 
elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. 
Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R10. 
Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden 
mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 



   

 

 
 

Julkitilamuovit – turvalattia, Safestep R11 
 

 Lattiapäällyste Forbo Safestep, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, 
vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko 
elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. 
Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R11. 
Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden 
mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 

Julkitilamuovit – turvalattia, Safestep R12 
 

 Lattiapäällyste Forbo Safestep, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, 
vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko 
elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. 
Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R12. 
Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden 
mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

  
 

Julkitilamuovit – turvalattia, Safestep Aqua ja Surestep Laguna 
 

 Lattiapäällyste Forbo Safestep Aqua/Surestep Laguna, paksuus 2,0 mm. Tuotteessa tulee olla 
kohokuviointi, joka on suunniteltu tiloihin, joissa liikutaan paljain jaloin. Tuotteessa tulee olla 
joustava, vesipohjainen puolikova PUR pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi 
koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm.  
Kulutuskestävyys ryhmä T. 
Tuote tulee olla M1- ja märkätila-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R10. 
Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden 
mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 

Julkitilamuovit – turvalattia, Surestep Wood Decibel R10 
 

 Lattiapäällyste Forbo Wood Decibel, paksuus 3,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, 
vesipohjainen puolikova PUR Pearl™ pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko 
elinkaaren. Askeläänen vaimennus 17 dB. Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. 
Kulutuskestävyys ryhmä T. 
Tuote tulee olla M1-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka R10. Saumat 
hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. 
Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 

 
 
 
 
 



   

 

 
 
Julkitilamuovit – ESD julkitilamuovi, Colorex SD 
 

 Lattiapäällyste Forbo Colorex SD laatta koko 615x615 mm, paksuus 2,0 mm. Lattiapäällysteen 
resistanssi 106 ≤ R ≤108 Ω. Asennuksessa on ehdottomasti käytettävä sähköä johtavaa liimaa 
sekä huolehdittava maadoituksesta. Tuote tulee olla M1-sertifioitu sekä antistaattinen. 
Liukastumisenestoluokka R9. Laatat asennetaan puskuun tai ne voidaan hitsata 
yhteensopivilla hitsauslangoilla.  
Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden 
mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 

Julkitilamuovit – ESD julkitilamuovi, Colorex EC 
 

 Lattiapäällyste Forbo Colorex SD laatta koko 615x615 mm, paksuus 2,0 mm. Lattiapäällysteen 
resistanssi on oltava 5x104 ≤ R ≤108 Ω ja käytettäessä ESD-kenkiä R ≤3,5x107 Ω. 
Asennuksessa on ehdottomasti käytettävä sähköä johtavaa liimaa sekä huolehdittava 
maadoituksesta. Tuote tulee olla M1-sertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka 
R9. Laatat asennetaan puskuun tai ne voidaan hitsata yhteensopivilla hitsauslangoilla.  
Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden 
mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 
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