
   

 

 
Työselitykset – Tekstiililaatat 

Asennusolosuhteet 
  

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

 
Tekstiililaatta – Tessera Basis 
 

Lattiapäällyste Forbo Tessera Basis tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 5,7 mm. Tuftattu 
silmukka, nukkapaino 520 g/m2. Askeläänen vaimennus 22 dB. 
Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti. 
Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan.  
Käyttöönottosiivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 
 

 
Tekstiililaatta – Tessera Layout & Outline 
 

Lattiapäällyste Forbo Tessera Layout & Outline tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 5,8 
mm. Läpivärjätty ja tuftattu nailonlanka, nukkapaino 580 g/m2. Askeläänen vaimennus 27 dB. 
Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. 
Käyttöönottosiivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
Tekstiililaatta – Tessera Inline 
 

Lattiapäällyste Forbo Tessera Inline tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 6,5 mm. 
Läpivärjätty ja tuftattu nailonlangasta tehty erikorkuista silmukkaa, nukkapaino 605 g/m2. 
Askeläänen vaimennus 25 dB. 
Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. 
Käyttöönottosiivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 
 

Tekstiililaatta – Tessera Clarity 
 

Lattiapäällyste Forbo Clarity tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 5,1 mm. Läpivärjätty 
Fusion Bonding –tekniikalla valmistettu leikattu nukka, nukkapaino 712 g/m2. Askeläänen 
vaimennus 28 dB. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. 
Käyttöönottosiivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan 

 

Tekstiililaatta – Tessera Alignment 
 

Lattiapäällyste Forbo Alignment tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 6,2 mm. Läpivärjätty ja 
tuftattu leikattu ja silmukkanukka nailonlangalla, nukkapaino 700 g/m2. Tuote tulee olla M1- 
sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. 
Käyttöönottosiivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
 



   

 

 
 
Tekstiililaatta – Tessera Create Space 1 
 

Lattiapäällyste Forbo Tessera Format tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 5,5 mm. 
Läpivärjätty ja tuftattu silmukka nailonlangalla, nukkapaino 500 g/m2. Tuote tulee olla M1- 
sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. 
Käyttöönottosiivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
Tekstiililaatta – Tessera Format 
 

Lattiapäällyste Forbo Tessera Format tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 6,1 mm. 
Läpivärjätty/pintavärjätty (80/20 %) ja tuftattu erikokoinen design silmukka nailonlangalla, 
nukkapaino 525 g/m2. Askeläänen vaimennus 25 dB. 
Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio, ¼ kierros kääntö tai samaan suuntaan. 
Käyttöönottosiivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 

 
Tekstiililaatta – Tessera Helix 
 

Lattiapäällyste Forbo Tessera Helix tekstiililaatta, koko 50x50 cm, paksuus 8,0 mm. 
Läpivärjätty ja tuftattu nailonlangasta tehty erikorkuista silmukkaa, nukkapaino 740 g/m2. 
Askeläänen vaimennus 25 dB. 
Tuote tulee olla M1- sertifioitu. Asennus ja suojaus Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Ladontavaihtoehdot: shakkikuvio tai ¼ kierros kääntö. 
Käyttöönottosiivous tehtävä Forbo:n ohjeiden mukaisesti.  
Värit huoneselityksen mukaan. 


