
ASENNUSOHJE 

GERFLOR CLIC SYSTEM  

(CREATION 55/70 CLIC, VIRTUO 55 CLIC, SENSO PREMIUM CLIC, HOME CLIC) 

 

Gerflorin ainutlaatuisen Clic- ponttiratkaisun asentaminen on helppoa ja nopeaa ilman erikoistyökaluja. 

Asennus tapahtuu käyttäen rekyylitöntä asennusnuija ja/tai erityistä Clic asennusrullaa. 

ENNEN ASENNUSTA 

Tarkista, että asennettava tuote on virheetöntä ja että koko asennettavan erän tuotantoerä on sama. 

Tuotetta tulee säilyttää tilassa, johon se asennetaan vähintään 24h avaamattomissa paketeissa lämpötilan 

ollessa vähintään +18 °C. 

 

TYÖKALUT 

Asennuksessa tarvittavat työkalut: mattopuukko, mitta, suorakulma/viivain, kynä sekä rekyylitön Gerflor 

asennusnuija ja/tai Gerflor asennusrulla. 

 

ALUSTAN VAATIMUKSET 

Alustan tulee olla kiinteä, joustamaton, puhdas ja tasainen. Alustan tasaisuusvaatimus on enintään 5 mm 

kahden metrin matkalla ja enintään 1 mm 20 cm matkalla. Betonilattian suhteellinen kosteus tulee mitata 

ennen asentamista. Betonialustan suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A 

korkeintaan 90% RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 X A korkeintaan 75% RH.  

Sallitut alustat: 

-Betonilattia, tasoitettu betonilattia 

-Kipsi-/lastulevylattia 



-Alustaan liimatut joustamattomat päällysteet 

-Keraamiset laatat (sauman leveys enintään 4 mm ja syvyys enintään 1 mm) 

-Gerflor askeläänen vaimennusmateriaali (asuinkäyttöön Silence Ultra 19 dB, julkiseen tai asuinkäyttöön 

Acoustic 15 dB) 

LATTIALÄMMITYS 

Lattian lämpötila ei saa nousta yli 27 °C. 

ASENNUS 

Huoneissa lankut/laatat tulee asentaa pitkittäissuuntaisesti pääasialliseen valon suuntaan. Käytävillä 

lankut/laatat asennetaan pitkittäin kulkusuunnan mukaisesti. Suunniteltaessa asennusta tulee huolehtia, 

että seinien vierustoilla lankun/laatan leveys on vähintään 1/3 lankun/laatan leveydestä. Päätypala tulee 

olla pituudeltaan vähintään 25 cm kuten myös viereisten lankkujen/laattojen päätysaumojen limityksenkin. 

Elämisvara seinien vierustoilla tulee olla enintään 5 mm.  

                         

 

Vinyylilankku/-laatta tulee kiinnittää alustaansa pituussuunnassa 5 metrin ja leveyssuunnassa 30 metrin 

välein kaksipuoleisella Fix & Free- teipillä (kts. alla). 

 

 

 



Asennustavat 

Tapa 1 Päätysaumat kohdistetaan joka kolmannella rivillä: Porrasta jokaista riviä 1/3 verran lankun/laatan 

pituudesta. Rivien päissä lankkujen/laattojen tulee olla vähintään 25 cm pituisia. 

Tapa 2 Asennus sekaladonnalla: Aloita toinen rivi edellisen rivin viimeisestä lankusta/laatasta yli jääneellä 

palalla (vähintään 25 cm).  

 

Katkaiseminen 

Tee mattopuukolla viilto pintapuolelle ja taita lankku/laatta poikki tai käytä vinyylilattianpäällysteelle 

sopivaa leikkuria.  

 

Pontin lukitseminen 

Varmista ettei ponttiin jää epäpuhtauksia vaikeuttamaan asennusta. Aseta urospontti huolellisesti 

naaraspontin päälle. Aloita kiinnittäminen päätypontista siirtyen pitkälle sivulle käyttäen rekyylitöntä 

asennusnuijaa tai asennusrullaa (kts alla). Älä käytä liikaa voimaa sillä se voi vaurioittaa ponttirakennetta. 

    

 

HUOMIOITAVAA 

Kohteissa, joissa vinyylilattialla kuljetetaan säännöllisesti tavaraa (pumppukärry, rullakko jne.) on 

lattianpäällyste kiinnitettävä alustaansa tarraliimauksella kauttaaltaan rasitukselle joutuvilla alueilla.   

Korkeat lämpötilat saattavat aiheuttaa vinyylipäällysteelle elämistä (lämpölaajenemista), joka tulee 

huomioida mm. isojen ikkunoiden kohdalla (suora auringon valo) sekä tulisijojen välittömässä 

läheisyydessä. Isojen ikkunoiden kohdalla suosittelemme verhojen tai kaihtimien asentamista estämään 

suoran auringonvalon heijastumista lattiapinnalle. 

 

LATTIAN HOITO 

Käytä kuivia tai nihkeitä siivousmenetelmiä. Suojaa lattia hiekalta. Käytä kynnysmattoa ulko-oven 

molemmin puolin ja huopatassuja huonekalujen alla. Katso tarkemmat hoito-ohjeet: www.gerflor.fi 

 

 

 

http://www.gerflor.fi/

