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EDELLYTYKSET

Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä 
pöly poistetaan. Huomioi, että maali, piki, öljy, kyllästysaineet, tussikynämerkinnät, epoksihartsi ym. tahrat voivat aiheuttaa 
maton värjäytymistä. Poista tahrat hyvin ja eristä kohta.

Alustan lujuus- ja kosteustason on oltava yleisten laatuvaatimusten mukainen (RYL 2013). Ennen päällysteen asennusta tulee 
betonilattian suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattia- ja seinänpäällyste liiton 2007 julkaiseman Betonirakenteiden 
päällystämisohjeen mukaisesti. Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointi syvyydellä A korkeintaan 
90 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 x A korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoitava.  Asennuksessa lämpötilan on oltava 
alustassa, materiaalissa sekä ilmassa vähintään +18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 35 - 60 %.

Lattialämmitys on toteutettava siten, ettei lattianpäällyste joudu alttiiksi yli 27°C lämpötilalle, koska päällysteessä voi ilmetä 
värjääntymistä tai muita muutoksia. Puulevyalustan kosteuden on oltava 8 % (vastaa 40 % RH +20°C lämpötilassa), jotta levyis-
sä ei esiintyisi liikkeitä, jotka myöhemmin saattaisivat aiheuttaa ongelmia. 
Aluslattian tulee olla tehty voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 

ESIVALMISTELUT

Ennen asennusta on maton, liiman ja kiinnitysalustan lämpötilan oltava vähintään +18°C ja suhteellinen ilmankosteus saa olla 
35 - 60 % RH. 

Laatat varastoidaan tasaisella alustalla pinoissa, joissa on korkeintaan 5 pakkausta päällekkäin. Irtonaiset aineet ja pöly poiste-
taan tarkasti.
 
Aluslattian tasoitukseen käytetään tarkoitukseen sopivaa sementtipohjaista hyvälaatuista tasoitetta. Lattiatasoitteen on täy-
tettävä RYL 2013 ja Suomen Betoniyhdistyksen By 45 vaatimukset. Lattian ja seinän kulmissa olevat mahdolliset välit tai epäta-
saisuudet on täytettävä ja tasoitettava. Emme suosittele liimausta vanhan päällysteen päälle. Jos asennus suoritetaan vanhan 
päällysteen päälle, on tarkoin noudatettava liimavalmistajan ohjeita. Maalatuilla alustoilla on olemassa värjäytymisriski. Poista 
väri kiinnitysalustasta. Merkkauksia suoritettaessa käytä ainoastaan lyijykynää. Huomaa, että kaikki merkinnät tussikynillä, 
sprayväreillä, kuulakärkikynillä ja vastaavilla voivat aiheuttaa värjäytymistä ns. värivaelluksen kautta.

Ennen asennusta on materiaalin, liiman ja kiinnitysalustan lämpötilan oltava vähintään +18°C ja suhteellinen ilmankosteus saa 
olla 35 - 60 % RH. Korkeammat kosteustasot pidentävät liiman kuivumisaikaa. 

ASENNUS

Suunnittele asennus huolellisesti ja merkitse apuviivat lyijykynällä. 
Mikäli laatat asennetaan yhtenäiseen tilaan, tarkista, että pakkauksissa on sama valmistus/painosnumero. 

Tecsom-laatat voidaan liimata kauttaaltaan, liimata osittain tai ne voidaan irtoasentaa. Käyttötarkoitus ratkaisee kiinnitystavan. 

Liimaus kauttaaltaan:
Perinteinen liimaus tarraliimalla tai vastaavalla. Liimaa voimakkaasti liikennöidyillä alueilla aina kauttaaltaan. 

Tecsom
(Tekstiililaatat ja -matot)



Tukiliimaus: 
Laatat liimataan telalla levitetyllä liimavanalla (tarraliima) keskelle esimerkiksi joka kolmatta laattariviä. Liimauksen 
tiheys valitaan riippuen liikenteen määrästä. Käytävissä tukiliimaus suoritetaan poikittain kulkusuuntaan nähden. 

Irtoasennus: 
Vähemmän liikennöidyillä alueilla laatat voidaan irtoasentaa. Konttoreissa tuolien alustat kiinnitetään. Laatat kiinnite-
tään kauttaaltaan liukkailla alustoilla sekä alueilla, joissa on pyöräkuormitus. Jos irtoasennetaan, laatat pitää kuitenkin 
kiinnittää alustaan joka 12 metrin välein (katso kuva).

Asentaminen ja asennussuunta :
Asennus aloitetaan aina keskiviivalta, ei seinältä, eikä ovelta. Suunnittele asennus ajatellen valon suuntaa, 
sovituskappaleita jne. Merkitse huoneen keskilinjat, joiden pitää olla suorassa kulmassa toisiinsa nähden. Aloita 
asennus kuvan osoittamalla tavalla.

Sovituskappaleen seinän viereen leikkaat kätevästi käyttämällä apuna kokonaista laattaa. Sovituskappaleet kiinnite-
tään alustaan.



Tecsom-laatat voidaan asentaa samansuuntaisesti tai vaihtoehtoisesti shakkikuvioon (joka toinen laatta käännetty 90 
astetta). Huom! Tecsom 2500 Nordic asennetaan aina shakkikuvioon. Laatan kääntöpuolella olevat nuolet osoittavat 
nukansuunnan.

Kuviolaatat Ole erityisen huolellinen asentaessasi laattoja, joissa on friisi/logokuvio niin, että nukan suunta on sama 
kuin muun asennuksen.


