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Sarlon Complete Step
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.

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.
Mattorullien 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.

Liimasuositus
Suosittelemme kontaktiliimaa Sarlon Complete Step-maton asennukseen. Esim. Casco
Kontaktiliima S9 tai Bostic Kontaktiliima 31. Levitä liimaa sekä alustalle että mattoon.
Noudata liimavalmistajan työohjeita.
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Asennus
Voit päällystää kaksi porrasta yhdestä rullaleveydestä. Askelkulma on oltava pyöristetty
vähintään 12 mm säteellä.

Aloita asennus alimmalta porrasaskelmalta.
Leikkaa vuota oikeaan pituuteen ja varmista että asennusvaraa jää riittävästi.
Piirrä viiva vuodan taustapuolelle, keskelle ohuita ja tiheitä uria. Piirrä toinen viiva
askelkulman keskelle. Näiden viivojen avulla asennat vuodan suoraan ja tasaisesti.

Viiva
Nousu
Etenemä

Aseta vuota niin, että yllämainitut kaksi viivaa ovat kohdakkain.
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Voit käyttää vuodan tasoittamiseen kuumailmapuhallinta.
Paina vuota tiukasti alustaan seuraavassa järjestyksessä.

1.
2.
3.
4.
5.

Paina askelman kohdalla olevat uritukset kiinni alustaan
Aloita maton painaminen etenemän kohdalta keskeltä reunoja kohdin
Paina askelkulman uritettu osa alaspäin
Paina maton nousu osa keskeltä ulospäin
Viimeistele leikkaamalla ylimääräiset osat pois

Hitsisaumat
Odota 24 h ennen kuin hitsaat sisäkulmat. Tee ura käsin
urajyrsimellä. Kuumahitsaa sisäkulma maton värisellä langalla.
Leikkaa ylimääräinen hitsilanka pois.

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.

Hoito
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Odota vähintään 24 tuntia ennen kuin otat lattian käyttöön.
Katso erillinen hoito-ohje muovimatoille: www.forbo-flooring.fi
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