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POLYFLOR ACOUSTIFOAM 

Asennusohje Acoustifoamille sekä sen päälle asennettaviin lattiapäällysteisiin 

1. ESITTELY 
Polyflor Acoustic Foam, 2,0 mm paksuinen akustinen alusmatto homogeeniselle 

muovimatolle. Tuotteen avulla voidaan parantaa lattiarakenteen askeläänen 

vaimennusta ja lisätä lattiapinnan joustavuutta. Tämän tuotteen ansiosta koko 

Polyflorin homogeenisten muovimattojen valikoima on käytettävissä, kun 

tarvitaan askelääntä vaimentava lattiapäällyste julkisiin tiloihin. 

 

 

 

 
 

  

2. TYÖMAAN VALMISTELU 

 

Aluslattian tulee täyttää homogeenisten muovimattojen asennuksen vaatimat 

olosuhteet. Lisätietoa Polyflorin homogeenisten muovimattojen asennusohjeissa. 
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3. ACOUSTIFOAMIN ASENNUS 

 

Acoustifoamin asennussuunta tulee olla sama kuin sen päälle asennettavan 

lattianpäällysteen. Acoustifoamin ja päällyslattian saumojen limitys tulee olla 

vähintään 150mm. Tuote tulee asentaa lasikuituverkko ylöspäin. 

 

Acoustifoam asennetaan samalla menetelmällä kuin Polyflorin homogeeniset 

muovimatot. Käytä asennuksessa Polyflorin hyväksymää liimaa. 

 

Kaikkien saumojen tulee olla päällekkäin ja leikata läpi, jotta varmistetaan tiivis 

puskusauma. 

 

Acoustifoamin tulee antaa kuivua vähintään 24 tuntia ennen maton asentamista 

sen päälle ja liikkuminen foamin päällä tänä aikana on kielletty. 

 

4. PÄÄLLYSLATTIAN ASENNUS 

Huom: Polyflor suosittelee, että kaikki tehdasreunat leikataan pois. 

Muovimaton ja Acoustifoamin saumojen limitys tulee olla vähintään 150mm, 

kuten aikaisemmin mainittu. 

Taita vuodat puoliksi pituussuunnassa. 

Levitä liima paljastuneen Acoustifoamin päälle oikeankokoisella liimakammalla. 

Tämän jälkeen suositellaan liimaharjanteiden tasoittamista tarkoitukseen 

sopivalla telalla, jotta päällyslattiaan ei painaudu liimakamman jälkiä.  

Tasoittaminen myös maksimoi liiman tartuntapinnan. 

Liiman tulee antaa tarroittua liimanvalmistajan ohjeen mukaisesti. 

Aseta 100mm leveä polyeteeniliuska liimajäljen päähän, lattiapäällysteen 

taitoksen viereen. Tämä ehkäisee lattiapäällysteen tarttumisen liimajäljen 

viimeiseen 100mm matkalle. 

Tämän jälkeen vuodat asetetaan paikoilleen. Aseta ensin keskimmäiset vuodat 

ja sen jälkeen muut vuodat keskimmäisen mukaan. Varmista, että vuodat eivät 

taitu ja ettei niiden alle jää ilmaa. 

Taita sen jälkeen vuotien toiset puolet, poista polyeteeniliuska ja levitä liima 

samalla menetelmällä kuten aikaisemmin. Vältä liiman kerääntymistä, kun 

yhdistät liiman olemassa olevaan liimakalvoon. 

Anna liiman tarroittua ja toista samat toimenpiteet kuin aikaisemmin. 

Jyrää asennetut lattiat 50Kg jyrällä molempiin suuntiin. 



  2019 
Sivu 3 / 3 

 
 
POLYFLOR ACOUSTIFOAM ASENNUSOHJE 
 

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

 

5. HITSAUS 

Polyflor suosittelee päällyslattian saumojen hitsaamista. Lisätietoja Polyflorin 

homogeenisten muovimattojen asennusohjeissa. 

 

 

 


