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Varmistat hyvän lopputuloksen,
kun noudatat asennusohjeita huolellisesti.
18-30°C
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1. VALMISTELU
Suosittelemme tilaamaan saman julkisen tilan lattiaprojektin tarvikkeet aina samanaikaisesti.
1
Varastoi ja kuljeta vinyylilattiaa 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 pitää välttää. Vinyylilattian on annettava asettua asennustilan 18-30 °C lämpötilaan vähintään 48
tunnin ajan ennen asennusta. Tätä lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia. Alustan
tyypillä, laadulla ja sen valmistelulla on suuri vaikutus asennuksen lopputulokseen. Jos alusta ei sovellu vinyylilattian asennukseen,
silleontehtävämäärättyjätoimenpiteitä. Otayhteyttävinyylilattioidenjälleenmyyjään, jokaauttaasinuamielellään. Huomioi, ettäalustan
epätasaisuus voi näkyä vinyylipinnoitteen läpi.

2
Poistaensinkaikkilattianpäällysteet. Puupinnoillaeisaanäkyämerkkejähomeestaeikätuholaisjäljistä. Varmista, ettäalustaontasainen, ja naulaa
irtonaiset tai kelluvat osat kiinni. Tee tasoituslattia, tai levitä tasoituslaasti, jotta asennusalusta olisi mahdollisimman tasainen ja huokoinen.
Aluslattian on oltava huokoinen, jotta liima kiinnittyisi siihen mahdollisimman voimakkaasti.

3
Puusta valmistetun aluslattian päälle asennettaessa puun kosteus ei saa ylittää 10:tä prosenttia. Lisäksi alustan on oltava täysin kuiva puisen
aluslattian alla. Ryömintätilan lankkulattian alla on oltava tuuletettu. Poista kaikki esteet, ja varmista riittävän hyvä ilmanvaihto (vähintään
yhteensä 4 cm² ilmanvaihtoaukkoja 1 m² lattiapinta-alaa kohti). Lattialankkujen päälle on asennettava vähintään 6 mm paksu vaneri. Poista
kaikki esteet. Naulaaminen on tehtävä kampanauloilla ruudukkokuvioisesti, 75 mm kehän ympärillä ja 150 mm keskellä.

4
Varmista, että alusta on täysin tasainen. Yli 0,2 mm epätasaisuudet enintään 20 cm matkalla on tasoitettava. Sama koskee yli 3 mm
epätasaisuuksia 2 metrin matkalla. Käytä asianmukaista tasoitusmassaa, ja tarkista praimerin tai sulkuaineen tarve.

5
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.

1

Seuraavassa tekstissä ”vinyylilattia(t)” viittaa(vat) lattioihin Quick-Step Vinyl -vinyylilattiamallistosta liimattavassa asennustavassa.
”Bränditarvikkeet” viittaavat määrättyihin Quick-Step Vinyl -tarvikkeisiin. ”Verkkosivusto” viittaa osoitteeseen www-quick-step.com
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6
Lattialämmitysjärjestelmät(vesi/sähkö), jotkaovatupotettujalattiatasoitteeseenovatyhteensopiviavinyylilattiankanssa, joshuoneen ja lattian
lämpötila on aina yli 18 °C huoneilmaan tasaantumisen ja asennuksen aikana sekä 48 tuntia asennuksen jälkeen. Terveysja 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. Quick-Step Glue vinyl ei käy asennettavaksi lattialämmityskalvojen kanssa. Tarkista myös osana
valmistelua erilliset asennusohjeet lattialämmityskohteisiin osoitteesta www.quick-step.com.

7
Varmista, että alusta on kuiva, tasainen, tukeva, puhdas eikä sen päällä ole rasvaa eikä kemiallisia aineita. Puhdista tarvittaessa vanhat
kiinnitysaineetmekaanisesti. Siivoakaikkiroskat(myösnaulat) ennenasennustapyyhkimälläjaimuroimalla. Korjaapinnanepätasaisuudet
jahalkeamat. Projektistasiriippuensuosittelemmepoistamaanvanhatjalkalistatennenlattianasennusta, jaasentamaanuudet, kunlattia on
valmis.

8
Käytä liimaamiseen A2-liimalastaa varmistaaksesi vinyyliliiman tasaisen ja riittävän jakautumisen aluslattiaan.

9
Tarvitsetseuraaviaperustyökaluja: Mittanauha, suojalasit, käsineet, ohutnarutailyijykynä. PerustyökalujenlisäksisuosittelemmeQuick- Step
Livyn -leikkausveistä ja asennustyökalua.

10
Tarkista kaikki laudat ennen asennusta ja asennuksen aikana hyvissä valaistusolosuhteissa. Älä koskaan käytä viallisia paneeleita.
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2. ASENTAMINEN
1
Varmistaasennuksenaikana, ettäsekoitatvinyylilautojariittävästi, jotteiliianmontasamanlaista, vaaleampaataitummempaapaneelia tule
asennetuksi vierekkäin. Parhaan visuaalisen vaikutelman saa asettamalla paneelit pisimmän seinän ja valon suunnan mukaisesti.

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

3
Suosittelemme kokeilemaan tätä ensin kuivana (ilman liimaa). Aloita ensimmäinen rivi pituudeltaan täydellä paneelilla.

4
Vinyylilattiatovathelpostileikattavialeikkurillataimattoveitselläpintakerroksenollessaylöspäin. Kunleikkaatvinyylilautaa, piirräviiva, ja käytä
veistä leikatessasi. Tee tasainen viilto pintaan. Katkaise sitten lauta molempia käsiäsi käyttäen.

5
Vedä viiva kahta ensimmäistä kuiva-asennettua riviä vasten. Levitä liimaa tämän linjan mukaisesti.

6
Asenna ensimmäiset rivit ensin kokonaan kuivana. Suosittelemme rivien limittämistä vähintään 30 cm verran, jotteivat lyhyet saumat olisi
suorassa ja yhtenäisessä linjassa keskenään. Saatat haluta kokeilla muita ladontamalleja oman makusi mukaisesti. Varmista, että ensimmäiset
rivit ovat täydellisen suorassa linjassa. Esimerkiksi, voi olla mahdollista, että aloitusseinä on hieman vino. Voit tarkastaa tämänpitämälläohutta
köyttä, ja säätämällälattiasi suuntaa tarvittaessa. Varmista, että oletleikannutlevytoikean kokoisiksiennenniiden asentamista liimaan. Tällä
varmistat, että levy sopii hyvin seinän ja jo asennetun levyn väliin.

3

1. VALMISTELU

7

8

9

2. ASENTAMINEN

10
6

3. VIIMEISTELY

4. HUOLTO

11

7
Poista kuiva-asennetut paneelit.

8
Levitä vinyyliliima lattialle suunnilleen kahden ensimmäisen rivin leveydeltä. Huomioi aina vinyyliliiman ohjeet. Suosittelemme tähän
tarkoitukseen kehitettyä brändin mukaista vinyyliliimaa.

9
Asenna ensimmäiset kaksi riviä aloituslinjaa noudattaen. Asenna lankut tartunta-aineeseen, tarkista oikea asento ja paina tai rulla
alasvarmistaaksesitartunta-aineenriittävälevittyminenlankkujenalapuolelle. Kaikkiliimajäänteetonpoistettavavälittömästikostealla kankaalla.
Älä koskaan käytä puhdistusaineita.

10
Tee sama toimenpide koko huonetilassa.

11
Käytä mattojyrää varmistaaksesi hyvän tarttuvuuden ja kiinnitteen siirtymisen. Älä odota yli 30 minuuttia ennen asennetun alueen jyräämistä.
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3. VIIMEISTELY
1
Tarkasta asennetun lattian lopullinen pinta. Asenna jalkalistat seinää vasten. Käytä kosteissa tiloissa, kosteuden kestävää, väritöntä silikonia
listan ympärillä.

2
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 paneeli sitten käsisahalla
ovenkarmin läpi. Poista leikattu osa, ja imuroi roskat.

3
Jos riville osuu putki, on varmistuttava, että putki on linjassa kahden laudan päiden kanssa. Valitse poranterä, jonka paksuus on yhtä suuri
kuin putken halkaisija. Aseta paneelien päät yhteen, ja poraa näiden kahden paneelin välisen sauman keskelle reikä. Voit nyt asentaa laudat.

4
Jos putkia on kaksi, poraa putken paksuutta vastaava reikä jokaiseen merkittyyn paikkaan.

5
Jos putken paikka on paneelin pitkällä sivulla, tee 45 asteen leikkaus jokaisesta reiästä laudan reunaan. Liimaa sitten palaset paikoilleen.
Täytä saumat putken ympärillä.
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4. HUOLTO
1
Liimantäytyyolla100%:stikuivaennenhuonekalujentuontialattianpäälle. Jätäsenvuoksilattiakoskemattomaksi24tuntiaasennuksen jälkeen 1830°C lämpötilaan, jotta kuivuminen ehtisi valmistua.

2
Odota vähintään 4 tuntia ennen kuin kävelet vasta asennetun vinyylilattian päällä.

3
Vinyylilattiaa voidaan imuroida. Höyrypuhdistimen käyttö on kiellettyä.

4
Pyyhi lattia kostealla tai märällä mopilla tai kankaalla. Quick-Step Cleanonhuoltotuote,
jokaonkehitettyerityisestipitämäänuusivinyylilattiasihuippukunnossa. Lisätietoalattiasipesusta jahuollostasaatosoitteestawww.quick-step.
com. Tarkempiapuhdistusohjeitakaupallisessakäytössäolevillelattioilletai projekteillesaat Quick-Stepin tekniseltä osastolta.

5
Suojaahuonekalujenjatuolienjalat. Käytä(toimisto)tuoleissajaistuimissapehmeitä W-tyyppisiäpyöriä, jotkasopivatvinyylilattialleja/tai käytä
sopivaa suojamattoa.

6
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
kontaktikuminkanssavoi aiheuttaa pysyvän tahran. Huolehdi, ettei lattiallepääse tupakkaa, tulitikkuja tai muita kuumia esineitä, koska ne
aiheuttavat pysyviä vaurioita.

7
Varmista, että sisäilman lämpötila on aina > 5 °C ja mielellään 18 °C – 30 °C.
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