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Asennustyön valmistelut
Asennettavien huonetilojen ja alueiden lämpötila tu-
lee alle 24 tuntia ennen asennusta vähintään +18 °C ja 
lämpötilan tulee pysyä samana asenuksen aikana ja 24 
tuntia asennuksen jälkeen. Materiaali tulee säilyttää 
avatuissa paketeissa 24 tunnin ajan ennen asennus-
ta siinä tilassa mihin tuote tullaan asentamaan. Näin 
tuote mukautuu vallitseviin olosuhteisiin.  

Attraction laatat ovat sarjanumeroitu ja tuote tulisi 
aina tarkastaa yhteensopivaksi ennen asennusta. 

HUOMAA! Attraction laatoissa on suuntaa näyttävä 
nuoli kääntöpuolella ja laatat tulee asentaa samaan 
suuntaan kuin alla näytetään.

↑ ↑ ↑
↑ ↑ ↑

Aluslattiat
Aluslattian tulee olla kuiva, sileä ja tasainen. 
Kuitenkin, uusien aluslattioiden kohdalla, niiden tulee 
olla kohtuullisen tasaisia niin, että tasoeron suositel-
laan olevan maksimissaan 10 mm / 2 m matkalla. 

Asennus
Huolellinen suunnittelu ja harkinta ovat tarpeen, jotta 
haluttu yleisilme saavutetaan. 
Mittaa asennettavan alueen keskipiste ja jaa alue 
neljään yhtä suureen osaan merkitsemällä viivat esim. 
ritsilangalla. 

Ensimmäinen laatta asennetaan keskilinjojen muodos-
tamaan kulmakohtaan, mutta tarkasta vielä seinän vie-
reen tulevan viimeisen laattarivin leveys. Jos viimeinen 
laatta jää kapeaksi, siirrä tarvittaessa asennuslinjaa 
vastaavasti. Jokainen saumaliitos tulee naputtaa pai-
kalleen käyttäen väritöntä tai valkoista kuminuijaa.

Kun toinen puoli alueesta on asennettu, voidaan aloit-
taa toisen puolen asennus, aiempaa asennustapaa 
noudattaen. Kun kaikki kokonaiset laatat on asennettu, 
seinävierustan viimeiset laatat leikataan oikeaan mit-
taansa ja asennetaan paikalleen. Muista liikuntavarat!

Leikkaustavat
Laatta voidaan leikata mattopuukolla jonka jälkeen laat-
ta taitetaan viiltokohdasta. Laattaa voidaan leikata myös 
vinyylilaattaleikkurilla sekä kuviosahalla.

Tärkeää
Seinänvierustoilla pitää olla liikuntavara joka vastaa 1% 
kokonaispituudesta (1 mm per metri). Alueilla jotka ovat 
alttiina suoralle auringonvalolle (esim. liiketilan ulkoikku-
noiden edustat, jne.) tulee liikuntavaran olla vähintään 10 
mm. 

Käyttöönotto
Ennen lattian käyttöönottoa suorita lattian peruspesu 
(Kts. hoito-ohje!). 

Varoitus
Jotkin kumilaadut voivat pysyvästi tahrata PVC lattian-
päällysteitä. Vältä käyttämästä kumipohjaisia mattoja, 
kumisia huonekalujalkoja tai kumisia kalustepyöriä. 

Korjaus
Jos laatta on vaurioitunut sen voi helposti korvata nou-
dattamalla seuraavaa menetelmää. 
   - nosta laatta pois liitoksestaan
   - korvaa uudella laatalla - muista laatan asennussuunta. 

Eritaso/päätelistat
Alumiininen eritasolista (H205) Attractionille on saata-
vissa sellaisille alueille missä syntyy tasoeroja. 
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