WICANDERS COMFORT – LATTIOIDEN ASENNUSOHJEET:
Corkloc –lukkopontti, uiva asennus
•
•
•

CORKCOMFORT
VINYLCOMFORT
AUTHENTICA

Yleisohjeet:
1. Kuljetus, varastointi ja huonetilaan sopeuttaminen: Kuljeta ja varastoi paketit vaakatasossa · sopeuta paketit asennettavan tilan
lämpötilaan vähintään 48 h ajan ennen asennusta, ja avaa paketit vasta asennustyön alkaessa · poista muovikääreet vasta asennustyön
alkaessa · huonelämpötilan tulee olla vähintään 18°C ennen asennusta ja sen aikana.
2. Tarkistus: Varmista ennen asennustyön aloittamista, ettei laudoissa ole virheitä tai vaurioita, ja tarkista samalla, että aluslattia ja
olosuhteet ovat tämän asennusohjeen mukaisia. · jos tuotteessa on huomautettavaa, älä aloita asennusta, vaan ota yhteys tavaran
toimittajaan · tavaran valmistaja ja maahantuoja eivät ota vastuuta reklamaatioista, jotka johtuvat epäsopivasta aluslattiasta tai virheellisestä
asennuksesta, tai sellaisten tuotteiden käytöstä, joita ei suositella.
3. Aluslattian vaatimukset: Yleistä: Lukkopontilliset Comfort-lattiat voidaan asentaa yleisimmille aluslattiatyypeille, kuten joustaville
lattianpäällysteille, puulattioille, ja keraamiselle laatalle · pehmeät aluslattiamateriaalit, kuten kokolattiamatot, tulee poistaa · aluslattian tulee
olla tasainen, suora, kuiva, ja tasoeroja sallitaan 3 mm 2 metrillä · betonilattian kosteus asennushetkellä saa olla max. Mittaussyvyydellä A
85 % RH. Kosteussuojaus: kaikki betonilattiat vaativat kosteussuojauksen asentamista · käytä vähintään 0,2 mm PE höyrynsulkumuovia ·
pohjakerroksessa suosittelemme 2-kertaista ristikkäistä höyrynsulkumuovin asentamista paremman kosteussuojan saavuttamiseksi.
Lattialämmitys: Lattiapinnan lämpötila ei saa ylittää 28°C-astetta · yksityiskohtaisempia ohjeita voit kysyä lattianlämmitysjärjestelmän
toimittajalta tai Wicanders tuotteiden maahantuojalta.
4. Asennusohjeet: Mittaa huone tarkasti leveyssuunnassa lattialautoihin nähden · viimeisen rivin lautojen tulee olla leveydeltään vähintään
5 cm · mikäli näin ei ole, tulee ensimmäisen rivin laudat halkaista ennen asennuksen aloittamista · Comfort-lattiat ovat luonnontuotteita,
jonka kuosit ja sävyt vaihtelevat · sekoita lautoja eri paketeista mahdollisimman tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi · asenna laudat
pitkittäin valon suuntaisesti · Comfort-lattiaa asennettaessa puulattialle suosittelemme asentamista ristikkäin vanhojen lattialautojen kanssa.
5. Liikkumavarat: Wicanders Comfort Corkloc asennetaan uivaksi lattiaksi · lautoja ei kiinnitetä aluslattiaan · jalkalistat tulee asentaa
riittävän väljästi, jotta ne eivät rajoittaisi lattian liikkumista · jätä 5 mm liikkumavara jokaisen seinän ja kiinteän esineen viereen · yli 100 m2
tiloissa ja yli 10 m yhtämittaisissa juoksuissa sekä kahden huoneen tai epäsymmetristen tilojen välissä tulee olla ylimääräinen liikuntasauma.
6. Suojaava hoito: Peitä lattia huolellisesti suojapaperilla, vanerilla tai kovalevyllä, mikäli huoneessa tehdään muita töitä · älä koskaan käytä
muovia tai muita läpäisemättömiä materiaaleja · älä vedä kalusteita lattiaa pitkin · käytä kalusteissa huonekaluhuopaa · työtuolien tulee
täyttää DIN 68131 vaatimukset · käytä kaikkien uloskäyntien edessä ovimattoja estääksesi lian, kuran ja kosteuden joutumista lattialle · älä
käytä kumipohjaisia tai karkeapohjaisia mattoja · vältä lattian kastumista, käytä vain kuivia ja nihkeitä puhdistusmenetelmiä · ihanteelliset
olosuhteet korkkilattialle ovat 40 - 60 % R.H. 20°C:ssa · lämmityskauden aikana huoneilman kosteus saattaa laskea niin alas, että lattiassa
tapahtuu muutoksia · tämä voi aiheuttaa korkki- ja puumateriaalien kutistumista ja saumojen rakoilua · ehkäistäksesi tämän käytä
ilmankostutinta · korkki on luonnonmateriaali, jonka sävyt voivat haalistua auringonvalossa · käytä verhoja ja kaihtimia vähentääksesi valon
vaikutuksia lattialle.
7. Puhdistus ja hoito:
Käytä puhdistukseen neutraaleja yleispuhdistusaineita ja vältä märkiä puhdistusmenetelmiä. Imurointi ja nihkeäpyyhintä riittävät pitämään
lattiasi puhtaana ja kauniina. Vältä myös hankaavia puhdistusaineita ja -sieniä.
Lakatun lattian voi uudelleenkäsitellä. Lisätietoja uudelleenkäsittelystä antaa maahantuoja.
8. Puhdistus ja hoito: Suosittelemme seuraavia puhdistus- ja hoitoaineita:
Wicanders Soft Cleaner puhdistusaine Wicanders Power Polish lattiasiloke Wicanders Power Strip tehopuhdistaja -

päivittäiseen puhdistukseen
kotikäytössä käsittely n. kerran vuodessa
vaikeiden tahrojen ja Power Polishin poistoon

ASENNUS
Tarvittavat työkalut ja materiaalit:
Käsisirkkeli tai pienihampainen käsisaha · parkettikiiloja · kynä · kulmaviivoitin · 0,2mm PE höyrynsulkumuovi · teippiä
Kosteussuojaus: Asenna höyrynsulkumuovi, vähintään 20 cm päällekkäin saumakohdista ja teippaa saumat · nosta muovin reunat 5 cm
seinälle · siisti reunat vasta jalkalistojen asentamisen jälkeen

Kolme ensimmäistä riviä:
1. Aloita asentaminen oikean puoleisesta kulmasta · aseta naaraspontti seinään päin · jätä 5 mm
liikuntavara lyhyelle sivulle · tarkista etäisyys takaseinään ( 5 mm) kun kolme riviä on valmiina.

2. Aseta seuraavan laudan päätypontti ensimmäisen laudan päätyponttiin, ja paina paikalleen ·
jatka samalla tavalla rivin loppuun.

5 mm

3. Sahaa rivin viimeinen lauta sopivan pituiseksi · aloita seuraava rivi jäljelle jääneellä palalla
(mikäli sen pituus on vähintään 300 mm) · varmista aina, että limitys on vähintään 300 mm.

4. Aseta seuraavan rivin ensimmäisen laudan naaraspontti edellisen rivin urosponttiin ·
paina paikalleen.

5. Aseta seuraavan laudan päätypontti paikalleen jättäen pitkä sivu n. 3-5 mm avoimeksi · varmista,
että päätypontti on kunnolla kiinni.

6. Nosta riviä kevyesti (n. 2-3 cm) ja paina pitkä sivu paikalleen.

7. Tarkista etäisyys takaseinään kun kolme riviä on valmiina · jatka asennusta samalla tavalla
vastakkaiseen seinään asti.

Viimeinen rivi:
8. Mittaa ja sahaa viimeisen rivin laudat oikean levyisiksi · varaa 5 mm liikuntavara seinän viereen.

Oven karmit:
9. Käytä lattialaudan kappaletta hyväksesi mitataksesi oikean korkeuden · sahaa oven karmi oikean
mittaiseksi ja jätä 2 mm ylimääräistä.

Lämmitysputket:
10. Poraa sopivat reiät lattialautoihin · reikien tulee olla 20 mm suurempia kuin putken halkaisija ·
sahaa kuten kuvassa 10 · liimaa sahatut palat paikoilleen · peitä reiät tarkoitukseen sopivalla
peiterenkaalla.

