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Noudata kaikkia antamiamme ohjeita huolellisesti saadaksesi hyvän
lopputuloksen.

VALMISTELU
Suosittelemme tilaamaan saman lattiaprojektin tarvikkeet aina
samanaikaisesti.
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Varastoi ja kuljeta Pergo-vinyyliä huolellisesti estääksesi
vääntymistä. Kuljeta ja varastoi pakkaukset tasaisella pinnalla
siisteissä pinoissa. Älä koskaan säilytä pakkauksia pystyasennossa
tai kosteissa tai pölyisissä tiloissa äläkä liian kylmissä tai
kuumissa lämpötiloissa. Pergo-vinyylilevyjen on annettava asettua
asennustilan 15-25°C lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan ennen
asennusta. Tätä lämpötilaa on ylläpidettävä ennen asennusta, sen
aikana ja sen jälkeen vähintään 24 tuntia.
Pergo-vinyyli on tarkoitettu sisätila-asennuksiin, joissa lämpötilan
hallinta on mahdollista. Sitä ei voida asentaa solariumeihin,
ulkohuoneisiin, asuntovaunuihin, veneisiin eikä muihin ulkotiloihin
ilman liimausta. Jos lattian lämpötila nousee yli 45°C:een esimerkiksi
suoran auringonpaisteen takia, suosittelemme ensimmäisten 3
metrin liimaamista tai kunnes lattian lämpötila saavuttaa 45°C.
Jatka sitten asennusta kelluvana ilman alusmateriaalia täydellisen
tasaiselle peruslattialle. Jos olet huolissasi lattian lämpötilasta,
ota yhteyttä Pergon tekniselle osastolle. Alustan tyypillä, laadulla
ja sen valmistelulla on suuri vaikutus asennuksen lopputulokseen.
Jos alusta ei sovellu Pergo-vinyylin asennukseen, sille on tehtävä
määrättyjä toimenpiteitä. Ota yhteyttä Pergo-vinyyli -jälleenmyyjään,
joka auttaa sinua mielellään. Huomioi, että alustan epätasaisuus voi
näkyä Pergo-vinyylipinnoitteen läpi.

I N S TA L L AT I O N I N F O R M AT I O N

premium click
optimum click
VALMISTELU
3

Poista ensin kaikki pehmeät lattiapinnoitteet (kokolattiamatot,
muovimatot, vinyylit ym.) Massalla kiinnitettäviä tai kovia pinnoitteita
(keraamiset laatat, PVC, linoleumi, VCT, laminaatti ym.) ei tarvitse
poistaa.
Jos asennat levy- tai puupinnalle, poista ensin vanha pinnoite.
Puupinnoilla ei saa näkyä merkkejä homeesta eikä tuholaisjäljistä.
Varmista, että alusta on tasainen, ja naulaa irtonaiset osat kiinni.
Tee tasoituslattia, tai levitä tasoituslaasti, jotta asennusalusta
olisi mahdollisimman tasainen. Lankkulattian alle jäävässä
ryömintätilassa on oltava riittävän hyvä ilmanvaihto. Poista kaikki
esteet, ja varmista riittävän hyvä ilmanvaihto (vähintään yhteensä
4 cm² ilmanvaihtoaukkoja 1 m² lattiapinta-alaa kohti). Puulattian
kosteus ei saa ylittää 14 %:a.
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Varmista, että alusta on täysin tasainen. Yli 1 mm syvyiset saumat
sementissä on tasoitettava asianmukaisella tasoitusmassalla.
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Alustan kosteuspitoisuus saa olla enintään 2,5 % CM
(sementtitasoitekerros) tai enintään 1,5 % CM (anhydriittialusta). Jos
kohteessa on lattialämmitys, arvot saavat olla 1,5 % CM ja 0,3 %
CM. Mittaa, merkitse ylös ja pidä kosteusmittaustulokset tallessa.
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Yli 1 mm epätasaisuudet enintään 20 cm matkalla on tasoitettava.
Sama koskee yli 2 mm epätasaisuuksia 1 metrin matkalla. Käytä
asianmukaista tasoitusmassaa, ja tarkista praimerin tai sulkuaineen
tarve. Joissakin tapauksissa alumateriaalin käyttö voi korvata
alustan tasoituksen.
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Pergo-vinyylilattian kanssa voidaan käyttää lattialämmitystä,
mutta kontaktilämpötila ei saa olla yli 28°C. Sammuta lämmitys 24
tuntia ennen asennusta, ja pidä se suljettuna saman ajan verran
asennuksen jälkeen. Tarkista myös osana valmistelua erilliset
asennusohjeet lattialämmityskohteisiin osoitteesta www.pergo.com
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Varmista, että alusta on kuiva, tasainen, tukeva, puhdas eikä sen
päällä ole rasvaa eikä kemiallisia aineita. Puhdista tarvittaessa
vanhat kiinnitysaineet mekaanisesti. Siivoa kaikki roskat (myös
naulat) ennen asennusta pyyhkimällä ja imuroimalla. Korjaa pinnan
epätasaisuudet ja halkeamat. Suosittelemme poistamaan vanhat
jalkalistat ennen lattian asennusta, ja asentamaan uudet, kun lattia
on valmis.
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Tarvitset seuraavia perustyökaluja: Mittanauha,
suojalasit, ohut naru, käsineet ja lyijykynä. Näiden
lisäksi suosittelemme Pergo-leikkausveistä ja
asennustyökalua. Asennustyökalu toimii sekä
vetotyökaluna että suorakulmana. Muiden kuin
Pergo-tarvikkeiden käyttö saattaa aiheuttaa
vahinkoa Pergo-lattialle. Näissä tapauksissa Pergon
myöntämä takuu ei ole voimassa. Tämän vuoksi
suosittelemme käyttämään ainoastaan Pergo-tarvikkeita, jotka ovat
suunniteltu ja testattu käytettäväksi Livyn-lattian asennustyössä. Älä
koskaan käytä lyöntipalikkaa Pergo-lattian asennuksessa.
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Tarkista kaikki paneelit ennen asennusta ja asennuksen aikana
hyvissä valaistusolosuhteissa. Älä koskaan käytä viallisia paneeleita.
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Varmista asennuksen aikana, että sekoitat lattiapaneeleja riittävästi,
jottei liian monta samanlaista, vaaleampaa tai tummempaa paneelia
tule asennetuksi vierekkäin. Parhaan visuaalisen vaikutelman saa
asettamalla paneelit pisimmän seinän ja valon suunnan mukaisesti.
Varmista, että paneelien päätypontit eivät ole vierekkäisillä riveillä
koskaan rinnakkain, vaan niiden pitäisi olla vähintään 30 cm päässä
toisistaan. Mittaa huone ennen kuin aloitat asennustyön. Varmista,
että rivien viimeiset paneelit ovat vähintään 10 cm leveitä.
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Aloita huoneen vasemmasta nurkasta, ja käytä alumateriaalia
tarvittaessa. Suosittelemme käyttämään Pergo-alumateriaalia,
joka on eristävä, ääntä vaimentava ja tasoittava. Löydät niistä
ja niiden käytöstä lisätietoa alumateriaalipakkauksesta tai sen
jälleenmyyjältä.
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Aloita ensimmäinen rivi täydellä paneelilla. Leikkaa ensimmäisen
paneelin pitkä ja lyhyt pontti pois. Aseta leikatut reunat seiniä
vasten. Varmista, että jätät noin 2 mm liikuntavaran.
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Pergo-vinyyli on helposti leikattava leikkurilla tai mattoveitsellä
pintakerroksen ollessa ylöspäin. Kun leikkaat vinyylilevyä, piirrä
viiva, ja käytä veistä leikatessasi tasaisen viillon pintaan. Katkaise
sitten levy molempia käsiäsi käyttäen.
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Käännä toisen rivin ensimmäistä paneelia 20 - 30° kulmaan jo
asennettuun paneeliin nähden. Nosta ja laske hieman asennettavaa
paneelia, ja paina sitä samalla eteenpäin. Paneelit napsahtavat
yhteen. Liu’uta sitten kolmas paneeli yhteen horisontaalisesti. Nosta
hieman asennettavaa levyä pitämällä kättäsi sen alla. Paina lyhyen
pään saumaa varovasti alas peukalollasi liikuttaen sitä sisemmästä
reunasta ulkoreunaa kohti, kunnes kuulet ”napsahduksen”. Tämä
on helpoin tapa asentaa PerfectFold™ V -ponttipaneeleja. Liitä nyt
kahden ensimmäisen rivin paneelit lyhyiltä sivuilta.
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Tarkasta 2 mm liikuntavara, ja varmista, että kaksi ensimmäistä
riviä ovat täysin suorassa linjassa. Voit tarkastaa tämän pitämällä
ohutta köyttä asennettujen paneeleiden vieressä, ja säätää lattiasi
suuntaa tarvittaessa.Kun alumateriaalia on jäljellä vähemmän kuin
paneelirivin leveys, levitä lisää alumateriaalia. Alumateriaalivuodat
suositellaan liittämään yhteen ohuella teipillä.
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Jatka asennusta tällä tavalla rivi riviltä huoneen päätyä kohti.
Tarkasta jokainen sauma ennen jatkamista. Voit painaa peukalolla
jokaista saumaa paneeleiden päissä varmistaaksesi hyvän
lukituksen.
Tarvitset liikuntasaumalistan 20 metrin välein pituussuunnassa.
Listan alla on pidettävä 4 mm liikuntasauma. Liikuntasaumalistoja ei
tarvitse asentaa paneelien leveyssuuntaisest
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Tarkasta asennetun lattian lopullinen pinta. Asenna Pergovinyylilattian jalkalistat seinään. Älä koskaan kiinnitä listoja
lattiaan. Paikoissa, joihin ei voida asentaa listoja eikä jalkalistoja,
täytä liikuntasaumat elastisella massalla. Tällainen on esim.
Pergo vinyl Kit. Pergo-vinyl Hydrokit on tarkoitettu käytettäväksi
kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa.
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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
Pergo-vinyl-käsisahalla karmin läpi. Poista leikattu osa, ja imuroi
roskat. Voit nyt napsauttaa paneelin pitkän sivun leikatun karmin
alle. Käytä Pergo-vinyyliasennustyökalua vetäessäsi lyhyen ja pitkän
sauman tiiviisti yhteen.
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Jos paneeleita on vaikea kallistaa
(esim. pattereiden alla), käytä Pergovinyyliasennustyökalua vetämään
paneelit yhteen.

20

Jos riville osuu putki, on varmistuttava, että putki on linjassa
kahden paneelin päiden kanssa. Käytä putken paksuista
+15 mm poranterää. Napsauta paneelien päät yhteen, ja
poraa reikä kahden paneelin sauman keskelle. Voit nyt
asentaa paneelit. Jos putkia on kaksi, poraa reikä jokaiseen
merkittyyn pisteeseen, jotka vastaavat putkien halkaisijaa
+ 15 mm. Jos putki sijaitsee paneelin pitkällä sivulla, tee 45
asteen leikkaus jokaiselle reiälle paneelin reunaan. Liimaa
sitten sopivalla liimalla leikatut reunat paikoilleen. Varmista,
ettei liimaa pääse leikkausreunan ja alumateriaalin väliin.
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Voit kävellä Pergo-vinyylilattian päällä heti asennuksen jälkeen.
Vinyylilattiaa voidaan imuroida. Höyrypuhdistimen käyttö on
kiellettyä.
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Vinyylilattia voidaan pestä kostealla tai märällä mopilla. Pergo-vinyl
Clean on huoltotuote, joka on kehitetty erityisesti pitämään Livynlattiasi huippukunnossa. Lisätietoa lattiasi pesusta ja huollosta
saat osoitteesta www.pergo.com. Tarkempia puhdistusohjeita
kaupallisessa käytössä oleville lattioille tai projekteille saat Pergon
tekniseltä osastolta.
Pyyhi läikkyneet nesteet pois lattialta välittömästi.
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Suojaa huonekalujen ja tuolien jalat. Käytä (toimisto)tuoleissa
ja istuimissa pehmeitä pyöriä, jotka sopivat vinyylilattialle ja/tai
käytä sopivaa suojamattoa. 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.
Varmista, että sisätilojen lämpötila on aina 15-25°C. On myös
tärkeää pitää lattian alusta tämän lämpöisenä.
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 kontakti kumin kanssa voi
aiheuttaa pysyvän tahran.
Huolehdi, ettei lattialle pääse tupakkaa, tulitikkuja tai muita kuumia
esineitä, koska ne aiheuttavat pysyviä vaurioita.
Mattoja ja huonekaluja pitää siirtää ajoittain. Tällä estetään pysyvät
värimuutokset.

