
   

 

 
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 märkätilasertifioitu sekä antistaattinen. Liukastumisenestoluokka on 
oltava R10. Saumat hitsataan yhteensopivilla hitsauslangoilla. Asennus ja suojaus Forbon 
ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 
Julkitilamuovit – homogeeniset matot, Sphera Nordstar 
 

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

 
 
Julkitilamuovit – homogeeniset matot, Termastar 
 

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

 
 
Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Novilux 15 dB 
 

Lattianpäällyste Forbo Novilux 15 dB, paksuus 2,2 mm. Askeläänen vaimennus 15 dB. 
Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa 
ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,5 mm. Tuote tulee olla 
M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokan on oltava R10. Saumat hitsataan 
yhteensopivalla hitsauslangalla. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit 
huoneselityksen mukaan. 

 
 
Julkitilamuovit – askelääntä vaimentavat matot, Novilux 17 dB 
 

Lattianpäällyste Forbo Novilux 17 dB, 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 0,7 mm. Kulutuskestävyys 
ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokan on oltava 
R10. Saumat hitsataan yhteensopivalla hitsauslangalla. Asennus ja suojaus 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-pinnoite, jota voidaan hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. 
Kulutuskerroksen paksuus 0,7 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. 
Tuotteen 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-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 – designvinyylilaatat, Allura Flex 
 

Vinyylilaatta Forbo Allura Flex, paksuus 5,0 mm. Kulutuskerroksen paksuus 1,0 mm. 
Kulutusluokka 34/42. Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen PUR-pinnoite, jota voidaan 
hoitaa ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuotteen tulee olla 
M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokan on oltava R10. Asennus ja suojaus 
Forbon ohjeiden mukaisesti. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit 
huoneselityksen mukaan. 

 
 
Julkitilamuovit – designvinyylilaatat, Allura Click 
 

Lattiapäällyste irtoasennettava Forbo Allura Click, paksuus 5 mm. Kulutusluokka 23/33. 
Tuotteessa tulee olla joustava, vesipohjainen puolikova PUR-pinnoite, jota voidaan hoitaa 
ilman lattiavahoja läpi koko elinkaaren. Kulutuskerroksen paksuus 0,55 mm. Tuote tulee olla 
M1-sertifioitu ja antistaattinen. Liukastumisenestoluokan on oltava R10. Asennus ja suojaus 
Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 
Julkitilamuovit – irtoasennettavat vinyylimatot, Modul’up Compact 
 

Vinyylimatto Forbo Modul’up Compact, paksuus 2,0 mm. Tuotteen tulee olla täysin 
irtoasennettava ilman liimaa tai kaksipuoleista teippiä.  Tuotteessa tulee olla 0,70 mm 
paksuinen PUR-kulutuspinta ja Overclean XL-pintakäsittely. Painaumakestävyyden tulee olla 
korkeintaan 0,02 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja 
antistaattinen. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Saumat hitsataan 
yhteensopivalla hitsauslangalla. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit 
huoneselityksen mukaan. 
 

 
Julkitilamuovit – irtoasennettavat vinyylimatot, Modul’up 19 dB 
 

Vinyylimatto Forbo Modul’up 19 dB, paksuus 3,45 mm. Tuotteen tulee olla täysin 
irtoasennettava ilman liimaa tai kaksipuoleista teippiä.  Tuotteessa tulee olla 0,67 mm 
paksuinen PUR-kulutuspinta ja Overclean XL-pintakäsittely. Painaumakestävyyden tulee olla 
korkeintaan 0,08 mm. Kulutuskestävyys ryhmä T. Kulutusluokat tulee olla 34/42. Tuote tulee 
olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden mukaisesti. Saumat 
hitsataan hitsauslangalla. Käyttöönottosiivous Forbon ohjeiden mukaisesti. Värit 
huoneselityksen mukaan. 

 
 
Julkitila- ja asuintilamuovit – irtoasennettavat vinyylimatot, Modul’up 
Habitat 
 

Vinyylimatto Forbo Modul’up Habitat, paksuus 3,40 mm. Tuotteen tulee olla täysin 
irtoasennettava ilman liimaa tai kaksipuoleista teippiä.  Tuotteessa tulee olla 0,45 mm 
paksuinen PUR-kulutuspinta. Painaumakestävyyden tulee olla korkeintaan 0,09 mm. 
Askeläänen vaimennuksen tulee olla 20 dB. Kulutuskestävyys ryhmä T. Kulutusluokka 23. 
Tuote tulee olla M1-sertifioitu ja antistaattinen. Asennus ja suojaus Forbon ohjeiden 
mukaisesti. Saumat kiinnitetään toisiinsa juotosnesteellä. 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 Decibel 
 

 Lattiapäällyste Forbo Surestep Decibel, paksuus 3,0 mm. Tuotteessa tulee olla joustava, 
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 ≤10⁶ 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. 

 
 
 

 


