
Asennusohje

Tuote:  Allura

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 mukaisesti enintään 85 % RH. 
Suhteellinen kosteus on mitattava voimassa olevien määräysten mukaan. Varmista oikeat kosteusolot 
varsinkin silloin, kun kyseessä on maavarainen lattia. Alustan, liiman ja lattianpäällysteen lämpötilan on 
oltava asennushetkellä vähintään + 18 °C ja asennustilan suhteellisen ilmankosteuden korkeintaan 60 °C 
RH.

Levymateriaalialustan kosteussuhteen edellytetään pysyvän 8 %:ssa. Puulevyalustan kosteuden on oltava 
8 % (vastaa 40 % RH + 20 °C lämpötilassa), jotta levyissä ei esiintyisi liikkeitä, jotka myöhemmin 
saattaisivat aiheuttaa ongelmia.

Aluslattian tulee olla tehty voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Liimasuositus

Useilta valmistajilta löytyy sopivia tuotteita, esimerkkinä Casco ja Bostik. Suosittelemme käytettäväksi M1-
sertifioituja liimoja ja tasoitteita. Parhaan lopputuotteen varmistamiseksi suosittelemme, että tasoite ja 
liima olisivat samalta valmistajalta. Liimavalmistajan antamia ohjeita tulee noudattaa.

Laattojen asennusohje

1. Merkitse huoneen keskilinjat liitulangalla. Linjojen on oltava kohtisuorassa toisiaan vastaan.

2. Levitä rivi laattoja selvittääksesi, minkä kokoisia seinän viereen tulevien laattojen on oltava.

3. Kuvioinnista riippumatta reunalaattojen tulisi olla samankokoisia ja suurempia kuin puolet
kokonaisesta laatasta. Tämän saavuttamiseksi on ehkä piirrettävä uudet apuviivat, jotka siirretään
yhdensuuntaisina keskilinjoista. Levitä liimaa tasaisesti huoneen ensimmäisen neljänneksen
kokoiselle alueelle, mutta ei reunalaattojen asennuskohtaan.
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4. Aseta laatat märän liiman päälle ja paina jokainen laatta erikseen kiinni. Hierrä sitten koko pinnan
yli. Työskentele apuviivoista seiniin päin, kunnes viimeinen laatta on kiinnitetty. Kaavi kaikki liima
pois laattojen ulkopuolelta kaapimella. Levitä liima seuraavalle neljännekselle ja jatka samaan
tapaan, kunnes kaikki kokonaiset laatat on kiinnitetty.

5. Sovita nyt ensimmäinen reunalaatta asettamalla se tarkasti viereisen laatan päälle.

6. Aseta apulaatta mitaksi seinää vasten. Merkitse leikkauslinja veitsellä ja katkaise laatta käyttäen
suoraa viivainta ohjaimena.

7. Sovita tällä tavoin jokainen reunalaatta vuorollaan ja järjestyksessä. Levitä liima reuna-alueelle,
jonka jälkeen reunalaatat painetaan ja hierretään kiinni samaan tapaan kuin kokonaisetkin
laatat. Tällä menettelyllä laatat tulevat yleensä yhdensuuntaisiksi huoneen seinien kanssa.
Luonnollisesti ne voidaan asentaa myös lävistäjän suuntaisesti tai muuhun kulmaan. Tällöinkin
apuviivojen on oltava kohtisuorassa toisiaan vastaan.

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 vastaanotto-
hetkellä 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.

Vihjeitä

• Asettele	laatat	ja	lankut	ensin	irralleen	parhaan	asennusvaihtoehdon	löytämiseksi.

• Erikoisasennuksen	vaativien	laattojen	mukana	toimitetaan	asennusohje.

• Kuvioitujen	laattojen	kuvio	ei	toistu	aivan	tarkasti	samanlaisena.	Tämä	on	tarkoituksellista,
jotta lattiasta tulee luonnollisemman näköinen.

• Aivan	samoin	kuin	luonnonmateriaalissa,	värit	ja	sävyt	vaihtelevat	jonkin	verran.	Tämä	on
tarkoituksellista, jotta lattiasta tulee aidomman näköinen.

Lue myös pakkauksessa olevat ohjeet.
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