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On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän 
lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita. 

Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus ja laattojen 
vaihdon helppous ja joustavuus. Tekstiililaatat ovat kustannustehokkaampi 
vaihtoehto kuin tekstiilimaton käyttäminen, koska laatta-asennuksissa hukka 
on huomattavasti pienempi. 

Asennuksessa noudatettavat yleisohjeet  

SisäRYL 2013, 104 Mattopäällystys ja siellä viitattavat alustavaatimukset. 

Materiaalin vastaanotto 

Tavaran vastaanoton yhteydessä tarkasta, että pakkaukset ovat ehjiä ja 
tuotteen määrä, kuosi ja väri ovat oikeita. Mahdollisista puutteista on 
ilmoitettava välittömästi. Amtico Carpet tekstiililaattapakkaukset varastoidaan 
tasaisella alustalla. Varastoinnissa on myös syytä huomioida, että ennen 
asennuksen aloittamista aluslattian, lattiapäällysteen ja sisäilman lämpötilojen 
on tasaannuttava 18 – 27 °C:een vähintään 24 tuntia. Lämpötilan on säilyttävä 
em. rajoissa asennuksen ajan ja vielä 48 tuntia asennuksen päättymisen 
jälkeen.   

Alustavaatimukset 

Betonilaatan pinta tulee puhdistaa tartuntaa heikentävistä aineista (vanha 
mattoliima, sementtiliima, heikot tasoitteet) jyrsimällä lujaan betonialustaan 
asti. 

 
Betonialustan kosteuden pitää alittaa päällysteelle ja liimalle annetut 
kosteusrajat. 

 
Betonipinnan pohjustus ja tasoitus tehdään kohteeseen soveltuvalla 
pohjustusaineella ja tasoitteella. Tasoitevalintaan vaikuttaa mm. vaadittu 
kerrospaksuus ja kohteessa vaadittava tasoitteen lujuus. 

 
Aluslattian, lattiapäällysteen ja työtilan lämpötilan tulee olla vähintään 18 °C ja 
betonin suhteellinen kosteus tulee olla arviointisyvyydellä A enintään 85 % 
RH. Rakenteen pinnassa 1 – 3 cm syvyydellä (0,4xA), suhteellisen kosteuden 
tulee kaikissa tapauksissa olla alle 75 % RH. Mikäli tästä on tarpeen poiketa, 
ota yhteyttä lattiapäällystetoimittajaan.  
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Tarkasta aluslattia aina ennen päällystystyön aloittamista.  

Ennen päällysteen asentamista on varmistettava, että aluslattia täyttää edellä 
mainitut vaatimukset. 

Liiman valinta 

Amtico Carpet tekstiililaatat kiinnittämisessä suositellaan käytettäväksi 
tarramaisia tarra- / teippiliimoja esim. Kiilto Grip Tarraliima. Erittäin kovalle 
rasitukselle tai suurille lämpövaihteluille alttiilla alueilla suositellaan 
käytettäväksi tavanomaisia lattialiimoja, jotka soveltuvat vinyylipohjaisen 
tekstiililaatan kiinnittämiseen. Noudata liimanvalmistajan ohjeita. 

Asennus 

Useat Amtico Carpet tekstiililaatat voidaan asentaa erilaisilla ladontamalleilla, 
jolloin samasta tuotteesta voidaan saada hyvinkin erilaisia 
lattiakokonaisuuksia. Suosittelemmekin laattojen irtoladontaa ja ladontamallin 
hyväksyttämistä ennen asennuksen aloittamista. 

Liimaus tulee aloittaa tilan keskeltä siten, että reunoille ei jää alle puolen 
laatan kokoisia laattoja. Tilan keskelle merkitään asennuslinjat tilan 
suuntaisesti 90˚ kulmassa toisiinsa nähden, joiden mukaan asennus tehdään. 
Asennus aloitetaan tilan keskeltä seuraten molempia asennuslinjoja 
pyramidimuodossa edeten. Asenna laattojen reunat kevyesti toisiaan vasten. 
Ole tarkkana, että laattojen välille ei muodostu jännitettä. Liian tiivis asennus 
voi nostaa laattojen reunat ylös. Nuolet laatan pohjassa osoittavat nukan 
suunnan.  

Tekstiililaatoista osa joudutaan usein leikkaamaan mm. oviaukkojen ja 
lattialäpivientien yhteydessä. Silmukkanukkainen laatta voi vaatia laattojen 
reunojen viimeistelyä. Tämä on tyypillistä tuftatuille tekstiililaatoille.  

Kuviolliset kuosit ovat vaativampia asentaa kuin yksiväriset kuosit. Muun 
muassa raidallisissa kuoseissa, joissa on tummaa raitaa vaalealla pohjalla, 
tumma raita saattaa olla laatan reunassa. Tällaiset laatat tulee kääntää tai 
asentaa reunaan, jotta vältetään tummat raidat laatan reunoissa.  

Mikäli tekstiililaattaa asennetaan portaisiin, tehdään kiinnitys kontaktiliimalla. 
Portaissa käytetään tarkoitukseen sopivia porraslistoja ja sekä askelman että 
nousun laatta leikataan listaan sopivaksi.  
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Pakkausnumerot ja asennusjärjestys 

Amtico Carpet tekstiililaattapakkaukset on numeroitu valmistusjärjestyksen 
mukaan. Asennus aloitetaan toimituksen pienimmästä pakkausnumerosta ja 
asennusta jatketaan pakkausnumerojärjestyksessä kunnes lattia on valmis. 
Tällä taataan paras mahdollinen väriyhtäläisyys.  

 

Ladontamallit 

Laatan taustassa oleva nuoli osoittaa nukan suunnan ja se tulee huomioida 
kun laattaa asennetaan. Tekstiililaatat voidaan asentaa usealla eri tavalla. 
Esitteistä selviää mitä ladontamalleja suosittelemme millekin kuosille. 
Esimerkkejä: 

Yhdensuuntainen asennus 
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¼-käännetty / shakkiruutu 

 

 

 

Tiililadonta 
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Ashlar 

 

 

Sattumanvarainen kuvio 
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Kalanruotokuvio 

 

 

Lattian suojaus asennuksen jälkeen  

Varmista, että lattia on kunnolla suojattu, jos rakennustyöt jatkuvat tilassa 
lattian asentamisen jälkeen. Suojaksi soveltuu esim. huokoinen pahvi. Älä 
laita huonekaluja lattian päälle asennuksen aikana tai ennen sen 
käyttöönottoa. Raskaita esineitä siirrettäessä lattia tulee suojata kovalevyllä, 
vanerilla tms. 

Lattiapäällysten hoito ja käyttö 

Lattiapäällysteen puhdistus ja hoito erillisen hoito-ohjeen mukaan.  

Lisätietoja asennuksesta: RTV-Yhtymä Oy, Puh. 019 – 7421, 
kohdelattiat@rtv.fi.   

mailto:kohdelattiat@rtv.fi

