
Tuote: Showtime-neulahuopamatto

Tasokudotut matot asettavat perinteisiä kokolattiamattoja korkeammat vaatimukset alustan tasaisuudelle, lattialiimalle ja 
asennusmenetelmälle. Noudata siksi tarkasti asennusohjeita.

Vaatimukset alustalle
Alustan laatu vaikuttaa aina valmiin asennuksen lopputulokseen. Alustan on oltava tasainen ja kuiva, siinä ei saa olla halkea-
mia ja sen on oltava riittävän kestävä. Tasaisuusvaatimus SisäRYL 2013:n mukaan. Edellä mainittuja tuotteita asennettaessa 
rakennusbetonin suhteellinen kosteus ei saa olla yli 90 %. Tämä koskee vain rakennekosteutta. RF-mittaus tulee suorittaa 
voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Alustan, liiman ja päällysteen lämpötilan pitää asennuksen yhteydessä olla vähintään +18 ºC, ja tilan suhteellinen kosteus 
saa olla enintään 60 %. Levymateriaalialustan kosteussuhteen edellytetään pysyvän alle 9 %:n (suhteellinen kosteus 40 %, 
lämpötila +20 °C), ettei tapahtuisi liikkumista, joka voi myöhemmin aiheuttaa vaurioita. Alustan epänormaali kosteus, alustan 
liikkuminen, lämpöputkien aiheuttama lattian lämpötilan nousu yli +27 °C:seen jne. voivat aiheuttaa materiaalimuutoksia.  
Voimassa olevien säännösten mukaan suojamateriaalin on läpäistävä kosteutta, eikä se saa värjätä valmista päällystettä.

Valmistelutyöt
Ennen asennusta lattiamateriaalin täytyy antaa akklimatisoitua vähintään 24 tuntia huonelämpötilassa asennustilassa. Tämä 
on erityisen tärkeää jos materiaali on varastoitu tai kuljetettu alhaisessa lämpötilassa. HUOM! Alustan, liiman ja lattiapäälly-
steen lämpötilan on oltava asennushetkellä vähintään +18 °C ja asennustilan suhteellisen ilmankosteuden korkeintaan 60 %.

Lattialämmitys
Tekstiilimatot ovat eristäviä, mikä tulee ottaa huomioon lattialämmitysjärjestelmiä käytettäessä. Lattialämmityksen yhteydessä 
lattiapäällysteen pintalämpötila ei saa ylittää +27 °C.

Asennus, yleistä
Lattiamateriaali tulee suojata lialta ja pölyltä ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen. Tämän huomioimatta jät-
täminen voi vaikuttaa suorituskykyyn ja takuuseen.

Toimitus/valmistuskumppanit
Kaikkien lattioiden tavoin tuotteiden valmistukseen osallistuu useita osapuolia, mikä aina aiheuttaa tiettyjä näkyviä eroja. Siksi 
on tärkeää, että samaan tilaan ei asenneta vuotia/rullia, joilla on eri valmistus-/eränumero

Tarkastus ennen asennusta
Lattiamateriaali pitää aina tarkastaa sen varmistamiseksi, että toimituksen laatu, väri ja määrä ovat oikeat ja että lattiamate-
riaali on ehjä. Virheelliseen väriin, kuosiin tai näkyviin vaurioihin perustuvia reklamaatioita tai vaatimuksia ei hyväksytä, jos 
materiaali on asennettu. Näissä tapauksissa korvataan vain materiaali. 
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ASENNUSOHJE
Showtime
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Asennus
Vuotien asennus: Pääsääntöisesti maton vuodat tulee asentaa kohtisuoraan ikkunaseinään nähden (sisääntulevan valon suun- 
taisesti). Aloita vuotien asennus keskeltä huonetta. Huomioi, että Showtime Colour -kuosit asennetaan samansuuntaisesti ja 
Showtime Graphic -kuosien vuodat käännetään. Vältä sijoittamasta saumoja runsaasti liikennöityihin paikkoihin, ts. oviauk-
koihin, sisäänkäynteihin, pyörillä varustettujen toimistotuolien alle jne. Saumat pitää aina tehdä puhtaaksi leikatuin reunoin. 
Asenna vuodat aina ulkoreuna ulkoreunaa vasten mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Yli 20-25 m² huoneissa lattiamateriaali pitää aina kiinnittää/liimata. Jos mattoa käytetään portaiden päällystämiseen, pitää 
käyttää porraslistaa.

Liimaus
Liimasuositus: Tekstiilimatoille tarkoitettu liima liimanvalmistajan suositusten mukaan. Liimaus tehdään normaalisti koko-
liimauksena. Tämän tyyppisen taustan kanssa on erityisen tärkeää käyttää “myöhäistä märkäliimausta”. Noudata liimanval- 
mistajan liimamäärää ja käyttöaikaa koskevia suosituksia.

Levitä vuodat n. 6 cm limityksellä. Liimaa ensimmäinen vuota n. 50 cm päähän saumasta. Leikkaa sauma ennen liimausta 
terävällä mattoveitsellä, jossa on terävä suora terä. Sauman reunojen tulee nyt sopia täydellisesti yhteen. Liimaa sitten liimaton 
alue – n. 50 cm sauman molemmin puolin. Liimaa sitten loput toisesta vuodasta. Jyrää pinta mattojyrällä. Suosittelemme, että 
pinta jyrätään toiseen kertaan maton pituussuuntaan n. 30-40 minuutin kuluttua asennuksesta.

Irtoasennus
Alle 20-25 m² tiloihin matto voidaan asentaa irralleen. Hyvin tarttuvaa kaksipuolista teippiä voidaan käyttää, jos matossa ei ole 
saumoja. Leikkaa saumojen reunat siisteiksi ja kiinnitä märkäliimauksella (n. 30 cm sauman molemmin puolin). Matto tulee 
kiinnittää myös kaikkien seinien vieressä (n. 30 cm) märkäliimauksella

Asennuksen jälkeen
Tarkasta lopputulos. Suojaa lattia lialta ja vaurioilta. HUOM! Maton saa peittää muovipinnoitetulla materiaalilla aikaisintaan 
yhden vuorokauden kuluttua asennuksesta. Matolle ei saa asettaa huonekaluja tai vastaavia ennen kuin liima on täysin kui- 
vunut. Muuten mattoon voi jäädä näkyviä ja pysyviä painumia. Valmis asennus tulee mahdollisuuksien mukaan suojata suoral-
ta auringonvalolta asennuksen aikana ja 48 tunnin ajan asennuksen jälkeen.


