Asennusohje
Forbo Click 19 dB alusmatto
Forbo Click 19 dB alusmatto on tarkoitettu alentamaan askelääntä Allura Click
vinyylilankuissa.

Tekniset tiedot:

Paloluokitus
Askeläänen vaimennus
Rullan pituus
Rullan leveys
Paksuus
Paino

EN 13501-1
Cfl. S1
SS-EN ISO 717-2 Lw 19 dB
15 jm
100 cm
1,0 mm
600 g/m2

soveltuu myös poistumisteille
Allura Clickin kanssa
Toimitetaan vain täysinä rullina

Edellytykset

Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama 2
metrin matkalla on 2 mm sekä 25 cm matkalla 1,2 mm. Suosittelemme, että vanha
lattiapäällyste poistetaan. Tekstiilipäällysteet ja neulahuopamatot on aina 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.
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Levymateriaalialustan kosteussuhteen edellytetään pysyvän 8 %:n 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.

Esivalmistelut

Varmista että kiinnitysalustan ja päällysteen 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.
Rullien on annettava mukautua asennusolosuhteisiin ennen kiinnitystä vähintään 24 tunnin
ajan. Käsittele rullia varoen varsinkin kylminä vuodenaikoina.

Forbo Click 19 dB alusmaton käyttö

Forbo Click alusmattoa tulee käyttää kaikissa yli 30 m² tiloissa. Pienemmissä tiloissa
asennus voidaan tehdä ilman Forbo Click -alusmattoa. Tällöin asennus tehdään
betonin/tasoitteen tai vanhan kovan lattiapäällysteen päälle. Muita alustoja ei tule käyttää.
Tekstiililattiapäällysteet ja neulahuopamatot tulee poistaa.
Alusmatto tarjoaa seuraavat hyödyt:
• Tasaa alustan epätasaisuuksia esim. asennettaessa keraamisille laatoille, puulattioille jne.
• Optimoi askel- ja iskuäänien vaimennustasot
• Minimoi narinaäänet
• Helpottaa asennusta ja lisää kävelymukavuutta

Asennus

Asenna alusmatto Allura Click-lankkujen asennussuuntaan nähden poikittain.
Alusmattoa ei liimata alustaan kiinni.
Asenna Allura Click erillisen asennusohjeen mukaisesti.

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.
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Odota vähintään 24 tuntia ennen kuin otat lattian käyttöön.
www.forbo-flooring.fi
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