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Yleistä   

Polyflor Camaro LOC on M1-luokiteltu, irtoasennettava lukkopontillinen 
vinyylilaatta. 

Asennuksessa on noudatettava kansallisia määräyksiä ja ohjeita mm. 
aluslattian suoruuden ja kosteuden osalta. Tuote voidaan asentaa lähes 
kaikenlaisille alustoille, kunhan alusta on tasainen, joustamaton ja suora. 
Alustan valmistelu, lattiapäällysteen oikeanlainen asennus ja lattiapäällysteen 
suojaamiseksi tehdyt varotoimenpiteet ovat avainasemassa varmistamaan, 
että lattiapäällyste täyttää sille asetetut odotukset.  

Materiaalin vastaanotto 

Tavaran vastaanoton yhteydessä tarkista, että pakkaukset ovat ehjiä ja 
tuotteen määrä, kuosi ja väri ovat oikeita. Varmista myös, että kaikki samassa 
tilassa käytettävät tuotteet ovat samaa valmistuserää. Mahdollisista puutteista 
on ilmoitettava välittömästi. Lattiapäällysteitä tulee suojata lialta ja 
kosteudelta. Säilytyksen ja asennuksen ajan huonelämpötilan tulee olla 20°C 
(vähintään 15°C) ja suhteellisen kosteuden 50-60%. Ennen lattiapäällysteiden 
asentamista, avaa laatikot ja sijoita ne asennettavaan tilaan vähintään 48 
tuntia ennen asennusta, jotta lattiapäällyste sopeutuu ilmastoon. 
Lattiapäällystelaatikoita ei tule pinota yli kolmen laatikon korkuisiksi pinoiksi. 

Asennuksen valmistelu 

Polyflor Camaro LOC voidaan asentaa seuraavien alusmateriaalien päälle: 

- Hyväksytyt tasoitepintaiset betonirakenteet. Betonilaatan on oltava, 
puhdas, kestävä sekä pysyvästi kuiva ja tasainen. Suosittelemme matala-
alkalisen tasoitteen käyttöä betonirakenteiden päällä. 

- Keraamisten, vinyyli tai linoleum lattiapäällysteiden päälle. Näiden on 
oltava puhtaita, tasaisia eikä niiden alla saa olla kosteutta. 

- Puulattioiden, lattialautojen sekä lastulevylattioiden päälle. Näiden on 
oltava tasaisia, lujasti kiinnitettyjä ja ilman ulkonevia nauloja jne. Aluslattia 
ei saa joustaa. 

Tarkasta aluslattian suoruus ennen lattiapäällysteen asentamista. Lattia 
tasoitetaan tarvittaessa. 
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Aluslattian saumat tulee tasoittaa. Maksimipoikkeama saa olla 3mm. 
Suurempi poikkeama voi aiheuttaa pysyvän vahingon lukitusmekanismille. 

Betonilaatan suurin sallittu kosteus on kansallisten määräysten mukainen: 
arviointisyvyydellä RH 85% ja laatan pinnassa 1-3 cm syvyydellä RH 75%. 

Huomaa: Kun aluslattia on valmisteltu lattiapäällysteen asentamista varten, 
lattiapäällyste tulee asentaa suositellun Polyflor Underlayn päälle. 

 

 

Kuva 1. Polyflor Underlay 

 

Mikäli olet epävarma aluslattian soveltuvuudesta Polyflor Camaro LOC:n 
alustaksi, varmista sen soveltuvuus tuotteen myyjältä. 
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Ennen asennusta (Jos olemassa oleva lattialämmitys) 

Jos aluslattiassa on lattialämmitys: 

Lattialämmitysjärjestelmä on testattava huolella sekä otettava käyttöön ennen 
lattiapäällysteen asentamista. 

Lattialämmitysjärjestelmä on suljettava ja annettava jäähtyä kokonaan 
vähintään 48 tuntia ennen lattiapäällysteen asentamista. Lämmitys tulee olla 
pois päältä koko asennuksen ajan ja vähintään 48 tuntia asennuksen 
päättymisen jälkeen. Kun lämmitys otetaan jälleen käyttöön, tulee lämpötilaa 
nostaa vähitellen usean päivän ajan, kunnes käyttölämpötila saavutetaan. 

Lattialämmityksen maksimilämpötila on 27°C eikä tätä lämpötilaa tule koskaan 
ylittää. 

Ilmastointi 

Lattiapäällysteitä tulee suojata lialta ja kosteudelta. 

Hyväksytyt olosuhteet lattiapäällysten asentamiselle: 

- Lattian lämpötila > 15°C 
- Huoneen lämpötila > 18°C 
- Ilman suhteellinen kosteus 50-60% 

Asennusolosuhteiden tulee olla niin lähellä tulevaa käyttölämpötilaa kuin 
mahdollista.  

 

Asennus 

Säilytyksen ja asennuksen ajan huonelämpötilan tulee olla 20°C (vähintään 
15°C) ja suhteellisen kosteuden 50-60%. 

Jos edellä mainituissa olosuhteissa, lämpötilassa tai kosteudessa, tapahtuu 
poikkeamia, lattiaan voi muodostua rakoja. Vaadittava rako voi täten kasvaa 
tässä kuvatusta. 
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Ensimmäinen lauta/laatta, ensimmäinen rivi 

Laudat asennetaan ilman liimaa. Aloita lattian asennus huoneen vasemmasta 
kulmasta. 

Vähintään 4mm laajenemisrako tulee jättää laudan ulkoreunoille ja 
mahdollisesti aluslattiasta ulkoneville esteille. 

Suuremmissa asennuksissa tulee käyttää 1 mm:n laajennusväliä huoneen 
pituuden metriä kohti. Esimerkiksi 8m x 4m kokoisessa huoneessa tulee 
käyttää 8mm laajenemisrakoa ympäri huonetta sekä mahdollisesti aluslattiasta 
ulkoneville esteille. 

 

  
Kuva 2. Ensimmäinen lauta, ensimmäinen rivi 
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Toinen lauta/laatta, ensimmäinen rivi 

Paina seuraavan laudan lyhyt pääty kulmassa ensimmäistä lautaa vasten. 
Täytä ensimmäinen rivi loppuun samalla tavalla. 

  
Kuva 3. Toinen lauta, ensimmäinen rivi 
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Viimeinen lauta/laatta, ensimmäinen rivi 

Aseta sopivan kokoinen välikappale ensimmäisen rivin ja seinän väliin, jotta 
laajenemisrako on oikea. 

Mittaa viimeisen laudan koko sopivaksi ensimmäisen rivin loppuun. 

Leikkaa viimeinen lauta sopivan kokoiseksi, suositeltu vähimmäispituus on 350mm. 

 

  
Kuva 4. Viimeinen lauta, ensimmäinen rivi 
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Ensimmäinen lauta/laatta, toinen rivi 

Aseta välikappale ensimmäisen rivin ja seinän väliin. (Laajenemisrako). 

Aloita uusi rivi ensimmäisestä rivistä ylijääneellä laudankappaleella. 

Aseta lauta kulmassa ensimmäisessä rivissä olevaa lautaa vasten, työnnä 
eteenpäin ja taita samanaikaisesti alaspäin. 

Porrasta saumat vähintään 150mm päähän edellisen rivin saumoista. 

 

  
Kuva 5. Ensimmäinen lauta, toinen rivi 

Toiminta epätasaisten seinien kanssa 
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Jos seinä on epätasainen, lattialaudat tulee leikata seinän muotojen 
mukaiseksi. 

Merkitse lattialaudat seinän muotojen mukaisesti. Muista ottaa huomioon 
laajenemisrako. 

Leikataksesi laudat sopiviksi viimeiseen riviin, aseta laudat yksi kerrallaan 
suoraan edellisen rivin päälle asennussuuntaan. 

Pidä laudat tiukasti paikallaan. Tämän jälkeen aseta kolmas lauta 
päällimmäiseksi. 

Käytä kolmannen laudan reunaa merkataksesi leikkausviiva alempana 
olevaan lautaan. Muista ottaa huomioon laajenemisrako. 

 

  
Kuva 5, Epätasainen seinä 
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Patterin putket 

Esimerkkileikkaus – Merkitse reikien keskipiste sekä pitkältä että lyhyeltä 
sivulta lyijykynällä. 

Merkkien kohtauspisteessä, poraa testireikä ohuella 6mm tai 8mm terällä. 
Tämän jälkeen poraa reikä, jonka koko sisällyttää patteriputken halkaisijan 
sekä vaadittavan laajenemisraon. 

Leikkaa kuvan 6 mukaisesti sahalla tai terävällä mattopuukolla. Asenna lauta. 

Jos tarpeellista, voit laittaa kontaktiliimaa leikattuun kappaleeseen. Laita 
välikappale leikatun palan ja seinän väliin, jotta se kiilautuu paikalleen. Ota 
huomioon vaadittava laajenemisrako. Jätä välikappale paikalleen, kunnes 
liima on kovettunut. 

         

Kuva 6. Patterin putket  Kuva 7. Patterin putket 
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Oven karmit 

Kun asennat lautaa oven karmin ympärille, lyhennä oven karmit niin, että 
lattiapäällyste mahtuu karmin alle. Käytä apuna ylijääneitä paloja sekä Polyflor 
Underlayta sahataksesi oikealta korkeudelta. 

Liu’uta pala oven karmin alle. 

 Kuva 8. Oven karmit. 
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Viereiset muut lattiapäällysteet  

Kun kohtaat viereisiä muita lattiapäällysteitä, viimeistele Camaro Loc 
lattiapäällyste oviaukkoon. 
 
Sopiva laajenemisrako tulee jättää Camaro Locin sekä viereisen 
lattiapäällysteen väliin. 
 
Tämä rako voidaan peittää tarkoitukseen sopivalla kynnyksellä tai 
liikuntasaumalistalla myöhemmin. 

Asennus useampiin huoneisiin 

Viimeistele Camaro Loc oviaukkoon molemmilta puolilta ja jätä lattioiden 
väliin kaksi kertaa isompi rako kuin lattioiden ulkoreunoille jätetään. 

Raon peittämiseksi voidaan tässä vaiheessa asentaa sopiva kynnys tai 
liikuntasaumalista.  

Lattiapäällysteen tulee päästä elämään vapaasti. Tämän vuoksi kynnykset 
ja liikuntasaumalistat tulee asentaa niin, että ne eivät estä lattiapäällysteen 
elämistä. Kynnyksiä ei saa kiinnittää lattiapäällysteeseen, vaan ne tulee 
kiinnittää aluslattiaan niin, että tarvittavat elämisvarat jäävät kynnysten ja 
lattiapäällysteen väliin. 

 Kuva 9. Kynnys. 
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Viimeistely 

Camaro Loc on niin sanottu uiva lattia, joten lattiapäällysteen päällä voi 
kävellä heti asennuksen jälkeen. 

Poista välikappaleet laajenemisraoista lattian ulkoreunoilta. 

Jalkalistoja ym. voidaan käyttää laajenemisrakojen peittämiseen. 
Kuitenkaan niitä ei tule koskaan asentaa suoraan lattiapäällysteeseen 
kiinni. Jätä jalkalistojen ja lattiapäällysteen väliin pieni rako, jotta lauta voi 
liikkua luonnollisesti listan alla. 

Suojaus 

Mikäli asennustyöt jatkuvat lattia-asennuksen jälkeen, valmis lattia 
suojataan esimerkiksi kartongilla. Suojaa ei saa teipata kiinni lattiaan. 

Lattiapäällysteen hoito ja käyttö 

Lattiapäällysteen puhdistus ja hoito erillisen hoito-ohjeen mukaan. 

Huomioi, että runsasta vedenkäyttöä siivouksessa ei suositella 
irtoasennetulle lattialle.  

Huonekalujen jaloissa on käytettävä huopalappuja estämään 
mahdollinen naarmuuntuminen. 

 

 

 

 

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

 

  


