
ASENNUSOHJEET 

5 kultaista sääntöä

premium click
optimum click

48h

18-30°C
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< 45°C

°C

> 0°C

>2 mm

Asenna lattiasi 18 – 30° C lämpötilassa.

Pergo-vinyylipaneelien on annettava asettua asennustilan  
18-30°C lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Tätä 
lattian ja huoneen lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen 
aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia.

Käytä erikoisalusmateriaalia yli 45°C lämpötiloissa.

Pergo-vinyyli on tarkoitettu asennettavaksi lämmitettyihin (>0 °C) 
sisätiloihin. Sitä ei voida asentaa solariumeihin, ulkohuoneisiin, 
asuntovaunuihin, veneisiin eikä muihin lämmittämättömiin tiloihin ilman 
liimausta.  
Jos lattiasi lämpötila nousee yli 45°C:een, esim. suoran auringonvalon 
vaikutuksesta, suosittelemme käyttämään Sun/Heat-alusmateriaalia 
tai asennusta suoraan tasoitetulle, mineraalipohjaiselle aluslattialle. 
Jos olet huolissasi lattian lämpötilasta, ota yhteyttä Pergon tekniselle 
asiakaspalveluun.
Klikkaa se! Älä koskaan käytä vasaraa tai lyöntipalikkaa.

Nosta hieman asennettavaa lautaa pitämällä kättäsi sen alla. 
Paina lyhyen pään saumaa varovasti alas peukalollasi liikuttaen sitä 
sisemmästä reunasta ulkoreunaa kohti, kunnes kuulet ”napsahduksen”.  
Varmista, että lyhyet päät ovat kiinni toisissaan napauttamalla kevyesti 
lyhyen pään liitokseen ranteellasi. Älä käytä vasaraa äläkä lyöntipalikkaa, 
koska se saattaa vaurioittaa ponttiliitosta. Tämä on helpoin tapa asentaa 
Uniclic® Multifit for Livyn -paneeleja.

Pidä sisätilan lämpötila yli 0°C:ssa.

Varmista, että huoneenlämpö on aina > 0 °C ja mieluusti 18 – 30 °C.

Varmista, että jätät noin 2 mm liikuntavaran.
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Valmistelu

premium click
optimum click

Varastoi ja kuljeta Pergo-vinyyliä huolellisesti estääksesi vääntymistä. 
Kuljeta ja varastoi pakkaukset tasaisella pinnalla siisteissä pinoissa. 
Pergo-vinyylipakkauksia ei saa säilyttää pystyasennossa. Tuotteen 
varastointi ei saa tapahtua kosteissa tai pölyisissä tiloissa. Myös liian 
kylmiä tai kuumia lämpötiloja on vältettävä. Pergo-vinyylilautojen on 
annettava asettua asennustilan 
18-30°C lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan ennen asennusta. Tätä 
lattian ja huoneen lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen 
aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia.

Suosittelemme tilaamaan saman julkisen tilan lattiaprojektin tarvikkeet 
aina samanaikaisesti.

Alustan tyypillä, laadulla ja sen valmistelulla on suuri vaikutus asennuksen 
lopputulokseen. Jos alusta ei sovellu Pergo-vinyylin asennukseen, 
sille on tehtävä tarvittavia toimenpiteitä. Ota yhteyttä Pergo-vinyyli 
-jälleenmyyjään, joka auttaa sinua mielellään. Huomioi, että alustan 
epätasaisuus voi näkyä Pergo-vinyylipinnoitteen läpi. 

Aluslattian on oltava vakaa ja huolellisesti kiinnitetty. Lisäksi se ei saa olla 
pehmeä, vaurioitunut eikä löysästi asennettu. Seuraavat pinnoitteet on 
poistettava: kokolattiamatto, neulahuopa, pehmustettu vinyyli, kelluva 
laminaatti ja parketti ym. Paikoilleen voivat jäädä: keraamiset laatat, PVC, 
VCT, liimattu laminaatti ja parketti, kiinteät puulevyt ym. Paikoilleen voivat 
jäädä, mutta PE-kalvon käyttö on pakollista liikkumisen estämiseksi: 
liimattu PVC, liimattu linoleum ja liimattu, öljytty parketti. 

Jos asennat levy- tai puupinnalle, poista ensin vanha pinnoite. 
Puupinnoilla ei saa näkyä merkkejä homeesta eikä tuholaisjäljistä. 
Varmista, että alusta on tasainen, ja naulaa irtonaiset osat kiinni. 
Tee asianmukainen, puinen tasoituslattia, tai levitä tasoituslaasti, 
jotta asennusalusta olisi mahdollisimman tasainen. Tasoituslevyt 
on kiinnitettävä ruuveilla 30 cm välein. Lankkulattian alle jäävässä 
ryömintätilassa on oltava riittävän hyvä ilmanvaihto. Poista kaikki 
esteet, ja varmista riittävän hyvä ilmanvaihto (vähintään yhteensä 4 cm² 
ilmanvaihtoaukkoja 1 m² lattiapinta-alaa kohti). Puumateriaalin kosteus ei 
saa olla yli 10 %.
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Varmista, että alusta on täysin tasainen. Yli 1 mm syvyiset ja 4 mm leveät 
saumat sementissä on praimeroitava ja tasoitettava asianmukaisella 
tasoitusmassalla. Yli 1 mm epätasaisuudet enintään 20 cm matkalla on 
tasoitettava. Kohoumat on poistettava hiomalla. Sama koskee yli 2 mm 
epätasaisuuksia 1 metrin matkalla. Käytä asianmukaista tasoitusmassaa, 
ja tarkista praimerin tai sulkuaineen tarve jälleenmyyjältä. Joissakin 
tapauksissa Pergo Basic alusmateriaalin käyttö voi korvata alustan 
tasoituksen.

Alustan kosteuspitoisuus saa olla enintään 2,5 % CM 
(sementtitasoitekerros) tai enintään 0,5 % CM (anhydriittialusta). Jos 
kohteessa on lattialämmitys, arvot saavat olla 1,5 % CM ja 0,3 % CM. 
Mittaa, merkitse ylös ja pidä kosteusmittaustulokset tallessa.

Lattiaan valetut lattialämmitysjärjestelmät (vesi/sähkö) soveltuvat 
Pergo Vinyl -lattian asennukseen, jos huoneen ja lattian lämpötila on 
tasaantumisen, asennuksen ja 48 tuntia asennuksen jälkeen varmasti 
yli 18 °C. Terveys- ja turvallisuussyistä lattian pintalämpö saa olla 
enintään 27 °C. Eri huoneissa, joissa vain toisessa on lattialämmitys, tai 
jossa on eri termostaatit, asennus on tehtävä liikuntasaumalistaprofiilia 
käyttäen. Tarkista myös osana valmistelua erilliset asennusohjeet 
lattialämmityskohteisiin osoitteesta www.pergo.fi.
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Varmista, että alusta on kuiva, tasainen, tukeva, puhdas eikä sen 
päällä ole rasvaa eikä kemiallisia aineita. Puhdista tarvittaessa vanhat 
kiinnitysaineet mekaanisesti. Siivoa kaikki roskat (myös naulat) ennen 
asennusta pyyhkimällä ja imuroimalla. Korjaa pinnan epätasaisuudet ja 
halkeamat. Suosittelemme poistamaan vanhat jalkalistat ennen lattian 
asennusta, ja asentamaan uudet, kun lattia on valmis.

Tarvitset seuraavia perustyökaluja: Mittanauha, suojalasit, ohut 
naru, käsineet ja lyijykynä. Näiden lisäksi suosittelemme Pergo Vinyl 
-leikkausveistä ja asennustyökalua. Pergon asennustyökalu toimii sekä 
vetotyökaluna että suorakulmana.

Muiden kuin Pergo-tarvikkeiden käyttö saattaa vahingoittaa Pergo-lattiaa. 
Näissä tapauksissa Pergon myöntämä takuu ei ole voimassa. Tämän 
vuoksi suosittelemme käyttämään ainoastaan Pergo-tarvikkeita, jotka 
ovat suunniteltu ja testattu käytettäväksi Pergo-lattian asennustyössä. Älä 
koskaan käytä lyöntipalikkaa Pergo Vinyl -lattian asennuksessa.

Tarkista kaikki paneelit ennen asennusta ja asennuksen aikana hyvissä 
valaistusolosuhteissa. Älä koskaan käytä viallisia paneeleita.
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Pergo-vinyyli on tarkoitettu asennettavaksi lämmitettyihin (>0 °C) 
sisätiloihin. Sitä ei voida asentaa solariumeihin, ulkohuoneisiin, 
asuntovaunuihin, veneisiin eikä muihin lämmittämättömiin tiloihin ilman 
liimausta. Jos lattiasi lämpötila nousee yli 45°C:een, esim. suoran 
auringonvalon vaikutuksesta, suosittelemme käyttämään Sun/Heat-
alusmateriaalia tai asennusta suoraan tasoitetulle, mineraalipohjaiselle 
aluslattialle. Jos olet huolissasi lattian lämpötilasta, ota yhteyttä Pergon 
tekniselle asiakaspalveluun.

Aloita huoneen vasemmasta nurkasta, ja käytä alusmateriaalia 
tarvittaessa. Alusta on asennettava progressiivisesti yhteen lattia-
asennuksen kanssa. Suosittelemme käyttämään Pergo Vinyl 
-alusmateriaalia, joka on eristävä, ääntä vaimentava ja tasoittava. 
Liian pehmeä tai väärästä materiaalista valmistettu alusmateriaali 
vaurioittaa lattiaasi. Laminaatti/parkettialusmateriaali ei sovi käytettäväksi 
luksusvinyylilaattojen alla. Löydät niistä ja niiden käytöstä lisätietoa 
pakkauksesta tai sen jälleenmyyjältä. Aloita ensimmäinen rivi täydellä 
paneelilla. Leikkaa pois ensimmäisen laudan pitkän sivun pontti.

A

A

A>5 cm
A’>5 cm

Recommended 
PERGO 
sunsafe 
underlay °C

> 45°C

Recommended 
PERGO 
basic

underlay °C

< 45°C

ASENNUSOHJEET 

Asentaminen
Varmista asennuksen aikana, että sekoitat vinyylilautoja riittävästi, jottei 
liian monta samanlaista, vaaleampaa tai tummempaa paneelia tule 
asennetuksi vierekkäin. Visuaalisesti parhaan tuloksen saat asentamalla 
paneelit pisimmän seinän ja valon suunnan mukaisesti. Varmista, etteivät 
paneelien päätypontit ole vierekkäisillä riveillä koskaan rinnakkain, vaan 
niiden pitäisi olla vähintään 30 cm päässä toisistaan.

Mittaa huone ennen kuin aloitat asennustyön. Varmista, että rivien 
viimeiset laudat ovat vähintään 5 cm leveitä.
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>2 mm

ASENNUSOHJEET 

Asentaminen
Aseta leikatut reunat seiniä vasten. Varmista, että jätät vähintään 2 mm 
liikuntasauman. Lattialämmityskohteissa liikuntasauman on oltava 5 mm.

Pergo-vinyyli on helposti leikattava leikkurilla tai mattoveitsellä 
pintakerroksen ollessa ylöspäin. Kun leikkaat vinyylipaneelia, piirrä viiva, 
ja käytä veistä leikatessasi tasaisen viillon pintaan. Katkaise sitten lauta 
molempia käsiäsi käyttäen.

Käännä toisen rivin ensimmäistä paneelia 20 - 30° kulmaan jo 
asennettuun paneeliin nähden. Nosta ja laske hieman asennettavaa 
paneelia, ja paina sitä samalla eteenpäin. Laudat napsahtavat yhteen. 

Liu'uta sitten kolmas lauta yhteen horisontaalisesti. Nosta hieman 
asennettavaa lautaa pitämällä kättäsi sen alla. Paina lyhyen pään saumaa 
varovasti alas peukalollasi liikuttaen sitä sisemmästä reunasta ulkoreunaa 
kohti, kunnes kuulet ”napsahduksen”.  Varmista, että lyhyet päät ovat 
kiinni toisissaan napauttamalla kevyesti lyhyen pään liitokseen ranteellasi. 
Älä käytä vasaraa äläkä lyöntipalikkaa, koska se saattaa vaurioittaa 
ponttiliitosta. 
Tämä on helpoin tapa asentaa Uniclic® Multifit for Livyn -paneeleja.
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Asentaminen
Liitä nyt kahden ensimmäisen rivin laudat lyhyiltä sivuilta. 
Tarkasta liikuntavara, ja varmista, että kaksi ensimmäistä riviä ovat 
täysin suorassa linjassa. Voit tarkastaa tämän pitämällä ohutta 
narua asennettujen paneeleiden vieressä, ja säätää lattiasi suuntaa 
tarvittaessa. 2 mm liikuntavara on säilytettävä ympäri asennustilan. 
Liikuntasaumalistoja ei tarvitse asentaa paneelien pituus- eikä 
leveyssuuntaisesti.

Kun Pergo Basic alusmateriaalia on jäljellä vähemmän kuin paneelirivin 
leveys, levitä lisää Pergo Basic alusmateriaalia. Alusmateriaalin vuodat 
suositellaan liittämään yhteen ohuella teipillä.

Jatka asennusta tällä tavalla rivi riviltä huoneen päätyä kohti. Tarkasta 
jokainen sauma ennen jatkamista. Voit painaa peukalolla jokaista saumaa 
paneeleiden päissä varmistaaksesi hyvän lukituksen.
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Ø +10mm

ASENNUSOHJEET 

Viimeistely
Tarkasta asennetun lattian lopullinen pinta. Asenna Pergo-vinyylilattian 
jalkalistat seinään. Älä koskaan kiinnitä listoja lattiaan. Paikoissa, joihin 
ei voida asentaa listoja eikä jalkalistoja, täytä liikuntasaumat elastisella 
massalla. Tällainen on esim. Pergo Vinyl Kit. Pergo Vinyl Hydrokit on 
tarkoitettu käytettäväksi kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa. 

Kun uusi lattiapinnoite saavuttaa kynnyksen tai oviaukon, suosittelemme 
niiden reunusten leikkausta alapuolelta. Oikean kokoisen leikkauksen saat 
kääntämällä paneelin ylösalaisin, ja asettamalla sen lattialle ovenkarmeja 
vasten. Leikkaa lauta sitten Pergo Vinyl -käsisahalla karmin läpi. Poista 
leikattu osa, ja imuroi roskat. Voit nyt napsauttaa laudan pitkän sivun 
leikatun karmin alle. Käytä Pergo Vinyl -asennustyökalua vetäessäsi 
lyhyttä ja pitkää saumaa sauman tiiviisti yhteen.

Jos paneeleita on vaikea kallistaa (esim. pattereiden alla), käytä Pergo 
Vinyl -vetämään paneelit yhteen.

Jos riville osuu putki, on varmistuttava, että putki on linjassa kahden 
laudan päiden kanssa. Käytä putken paksuista +10 mm poranterää. 
Napsauta paneelien päät yhteen, ja poraa reikä kahden paneelin sauman 
keskelle. Voit nyt asentaa laudat.
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ASENNUSOHJEET 

Viimeistely
Jos putkia on kaksi, poraa reikä jokaiseen merkittyyn pisteeseen, jotka 
vastaavat putkien halkaisijaa + 10 mm. Jos putki sijaitsee paneelin pitkällä 
sivulla, tee 45 asteen leikkaus jokaiselle reiälle paneelin reunaan.

Liimaa sitten sopivalla liimalla leikatut reunat paikoilleen. Varmista, ettei 
liimaa pääse leikkausreunan ja alusmateriaalin väliin
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Huolto
Vinyylilattiaa voidaan imuroida. Höyrypuhdistimen käyttö on kiellettyä

Vinyylilattia voidaan pestä kostealla tai märällä mopilla.

Pergo Vinyl -vinyylinpesuaine on huoltotuote, joka on kehitetty erityisesti 
pitämään Pergo-lattiasi huippukunnossa. Lisätietoa lattiasi pesusta ja 
huollosta saat osoitteesta www.pergo.fi. Tarkempia puhdistusohjeita 
kaupallisessa käytössä oleville lattioille tai projekteille saat Pergon 
tekniseltä osastolta.

Pyyhi läikkyneet nesteet pois lattialta välittömästi.

Suojaa huonekalujen ja tuolien jalat. Käytä W-tyypin (toimisto)tuoleissa 
ja istuimissa pehmeitä pyöriä, jotka sopivat vinyylilattialle ja/tai käytä 
sopivaa suojamattoa. 

Varmista, että huoneenlämpö on aina > 0 °C ja mieluusti 18 – 30 °C.  Jos 
lattian lämpötila ylittää 45 °C, käytä Sunsafe-alusmateriaalia.

Älä koskaan vedä raskaita esineitä tai huonekaluja lattialla, vaan nosta 
niitä. Varmista, että huonekalujen jaloissa on laaja pinta, ja että niissä 
on tahraamattomat lattiasuojat. Mitä korkeammat ja/tai leveämmät 
huonekalujen jalat ovat, sitä suuremmalle alueelle sen paino jakautuu 
lattialla, mikä vähentää lattialle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa. 
Käytä mattoja, joissa ei ole kumipohjaa ulko-ovien edessä estääksesi 
lian, soran ja hiekan kulkeutumista lattiallesi. Tämä vähentää vahinkoja, 
huollon tarvetta, ja se pidentää lattiasi käyttöikää. Huomaa, että pitkittynyt 
kontakti kumin kanssa voi aiheuttaa pysyvän tahran. 
Huolehdi, ettei lattialle pääse tupakkaa, tulitikkuja tai muita kuumia 
esineitä, koska ne aiheuttavat pysyviä vaurioita.


