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POLYFLOR WOVON VINYYLILAATAN ASENNUSOHJE
SUOSITELLUT LADONTATYYLIT

Serene Tile suositellut ladontatyylit
Tuotenumerot: 7617, 7618, 7619, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626 ja 7627.

Yhdensuuntainen

Shakkikuvio

Laatat asennetaan samaan suuntaan,

Laattojen kääntö 90˚,

saadaan yhtenäinen kuvio.

saadaan shakkiruutu efekti.

Tiililimitys

Limitys

Limitys niin, että 4 kulmaa ei kohtaa.

Limitys niin, että 4 kulmaa ei
kohtaa.
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POLYFLOR WOVON VINYYLILAATAN ASENNUSOHJE
Optics Tile ja Structure Tile suositeltu ladontatyyli
Tuotenumerot: 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, ja 7616

Shakkikuvio
Laattojen kääntö 90˚,
saadaan shakkiruutu efekti.

ASENNUS
Kaikkia rakentamiseen, aluslattiaan ja rakentamisen yleisen laatuun liittyviä kansallisia ohjeita tulee
noudattaa Polyflor Wovon-lattioiden asennuksessa. Saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen, tulee
sisäilmaolosuhteiden olla seuraavat. Lattian lämpötilan on oltava vähintään 15°C. Huoneen
lämpötilan on oltava 18°C ja 27°C välillä. Ilmankosteuden on oltava välillä 45-65 %.
Wovon lattiapäällysteen on oltava samassa tilassa asennuksessa käytettävän liiman kanssa
vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Lattiapaketteja ei saa pinota yli viiden paketin korkuiseksi ja
laatat tulee poistaa paketista 30 minuuttia ennen asennusta. Asennuspaikan sisäilmaolosuhteet
tulee säilyttää koko asennuksen ajan ja vähintään 48 tuntia asennuksen jälkeen.

Ennen asennusta, on suositeltavaa tehdä suunnitelma tilasta, asennuksen helpottamiseksi
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POLYFLOR WOVON VINYYLILAATAN ASENNUSOHJE
Tarkista laatat ennen asentamista. Tarkista, että samaan tilaan tulevat laatat ovat samaa
valmistuserää.
1. Mittaa huoneen pituus ja leveys
2. Merkitse keskiviiva. Varmista, että se on keskellä seinää, jossa on pääsisäänkäynti
3. Merkitse toinen viiva 90° asteen kulmaan ensimmäisestä viivasta
4. Asenna laatat ensin kuivana (ilman liimaa) varmistaaksesi, että päällystettävän alueen
reunoille ei jää pieniä suikaleita. Jos näin kuitenkin tapahtuu, siirrä merkitsemääsi
keskiviivaa puolikkaan laatan verran jompaankumpaan suuntaan saadaksesi sopivan
kokoisen palan leikattua.
5. Liima tulee levittää liimavalmistajan suosittelemalla hammaslastalla.
Tila tulee jakaa pienempiin alueisiin ja jättää ulkoreunojen laatat liimaamatta ennen kuin
laatoituksen runko on asennettu. Kun tietty alue on asennettu, se jyrätään huolellisesti molempiin
suuntiin 50Kg jyrällä. Laatat tulee asentaa tiukasti yhteen, mutta ilman liiallista voimankäyttöä.
Ulkoreunojen laatat tulee asentaa viimeisenä ja varmistaa, että ne eivät liikuta viereisiä laattoja.
Tiloissa, jotka altistuvat suoralle auringonvalolle ja suurille lämpötilanvaihteluille Polyflor suosittelee
hyväksyttyä lämpötilan kestävää liimaa. Kaikissa tapauksissa liimanvalmistajan ohjeita tulee
noudattaa.
45-60 minuutin kuluttua asennuksesta (riippuen asennustilan olosuhteista) lattia jyrätään uudelleen
50 Kg jyrällä. Liian aikaista liikkumista lattialla tulee välttää, jotta liima saavuttaa lujuutensa.

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

