ONNISTUNEEN LATTIAN TOP 10 VINKIT


varastoi tuotteet kuivassa ja lämpimässä tilassa, ei ulkona esim. autokatoksessa varsinkaan
talvella. Laminaatti on puuta, joka turpoaa kylmässä ja kosteassa eikä kestä liian suuria ja
nopeita lämpötilan vaihteluita.



tasoita asennustilan aluslattia huolellisesti varmistaaksesi onnistuneen lopputuloksen. Anna
tasoitteen kuivua hyvin. Tee tarvittaessa usea ohuempi kerros. Lattian maksimi tasaisuuspoikkema on + - 3 mm/ 2 metriä. Lattialämmityksen päälle asennettaessa pidä lattialämpö
päällä ennen asennusta – kts. asennusohje.



siirrä paketit asennustilaan viimeistään 2 vrk ennen asennuksen aloittamista. Säilytä paketit
avaamattomina suoralla alustalla keskellä lattiaa. Älä pidä lattialämmitystä liian kuumana
aloittaessasi asennusta.



ennen asennustyön aloittamista mittaa aluslattian kosteus mieluiten poran reistä. Lämpökameralla tai tutkalla löydät lattialämmityskaapelit tai – putket. Käytä ammattiliikettä apuna.
Kuiva aluslattia on onnistumisen perusedellytys!



käytä aina höyrysulkumuovia ( 0,2 mm PE-kalvo) betonin tai maanvaraisen laatan päälle
asennettaessa. Aseta muovin saumat 20 cm limittäin ja kiinnitä sopivalla teipillä. Höyrynsulkumuovi estää betonin kosteutta nousemasta lattiaan eivätkä saumat nouse ylös. Jos käytät
muuta kuin 0,2 mm kalvoa varmista sen soveltuvuus laminaattilattian hyörynsulkumateriaaliksi.
Voit käyttää myös materiaalia jossa on sekä kopinanvaimennus ja höyrynsulku samassa
tuotteessa. Karitman suositus on Airolen FC Combi. Huom. parketin alusmateriaali ei
välttämättä ole sovelias esimerkiksi liiallisen pehmeyden vuoksi!



tarkista paketit huolellisesti ennen asennuksen aloittamista, ja vertaa pakkauksen tuotekoodia
asiakirjoihin varmistaaksesi että tuote on toimitettu oikein. Rikkinäisiä tai muuten virheellisiä
lautoja ei saa asentaa lattiaan. Asentajan vastuulla on hyväksyä varastointi, tuote, asennusalusta ja alusmateriaalit. Asentaja vastaa myös asennustyön laadusta. Jos työ ei etene hyvin
keskeytä asennus ja pyydä lisäohjeita jälleenmyyjältä tai maahantuojalta! Älä avaa paketteja
jos epäilet virhettä, vain avaamattomat paketit voidaan palauttaa.



älä asenna lattiaa kiintokalusteiden kuten keittiökaapistojen alle ettei lattian eläminen esty



asenna ensimmäiset rivit huolellisesti suoraan ja varmista liikuntarako seinän vieressä (8 - 10
mm). Asenna laudat mieluiten valon suuntaan ja huolehdi että eri tilat pääsevät elämään
erillisinä esim. käyttämällä kynnyksiä tai liikuntasaumalistoja. Suurin mahdollinen asennusala
ilman liikuntasaumoja on pituussuunnassa 12 metriä ja leveyssuunnassa 8 metriä.



tarkista asennuksen aikana hyvässä valossa että asennettuun lattiaan ei jää virheellisiä lautoja
tai asennusvirheitä. Poista mahdolliset virheet, sillä kokonaan asennetusta lattiasta virheitä on
vaikea korjata jälkeenpäin.



ole huolellinen ja varaa oikeat materiaalit ja aikaa asennukseen niin onnistut varmasti.

Ennen asennuksen aloittamista lue asennusohjeet huolellisesti.
asennusohjeen saat jälleenmyyjältäsi tai kotisivuiltamme osoitteessa
www.karitma.fi
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