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VARASTOINTI, ASENNUSOLOSUHTEET JA TASAANTUMINEN
Varastoi Dream Click Pro-vinyylilankut alkuperäispakkauksissaan tasaisella
pinnalla. Tilan on oltava kuiva ja pakkaukset on pidettävä riittävän kaukana
suorista lämmönlähteistä.
Tuotteen on annettava tasaantua 24-48 tunnin ajan lämpimässä ja kuivassa
tilassa ennen asennusta. Alustan, materiaalin ja ilman lämpötilan tulee olla
asennushetkellä +18-27 °C. Avaa pakkaukset vasta asennettaessa!
ENNEN ASENNUSTA
Varmista, että kaikki vinyylilaatikot ovat oikeaa väriä ja samaa valmistuserää. Käytä useasta eri
laatikosta otettuja laattoja sekaisin, jotta sävyt jakautuvat valmiissa lattiapinnassa tasaisesti. Tarkasta
vinyylilankut asennuksen aikana näkyviä vaurioita varten (esim. värivirhe tai kolhu). Virheellistä
tuotetta ei saa asentaa. Tuotteet eivät sovellu ulkokäyttöön.
ALUSLATTIALLE ASETETUT VAATIMUKSET
Dream Click Pro-vinyylilankulle sopivia alustoja ovat kuiva betoni, lattiatasoite, ja lautalattiat, vanerit
sekä lastu-, MDF- ja kovalevyt. Aluslattian on oltava rakenteeltaan hyvä sekä kestettävä tuleva rasitus.
Lattia voidaan asentaa myös vanhan ehjän lattianpäällysteen - esim. linoleumi, PVC, keraaminen laatta
– päälle, edellyttäen että pinta on ehjä ja suhteellisen tasainen. Kohdat, joissa vanha lattianpäällyste on
vaurioitunut tai puuttuu kokonaan, on helppo korjata ennen uuden lattian asentamista. Tekstiilimatot,
erittäin joustavat vinyylilattiat tai monikerroksiset vinyylilattiat EIVÄT sovellu aluslattiaksi.
Varmista, että lattialla ei ole pölyä tai irtoroskia. Tasoita mahdolliset korkeammat kohdat ja poista
mahdolliset naulat jne. Puulattiat voidaan tasoittaa hiomalla. Karkea betonipinta voidaan tasoittaa
tasoitteella. Muista, että valmis lattia näyttää aina sitä paremmalta, mitä tasaisemmalle alustalle se on
asennettu.
Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH
ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH. (SisäRYL 2013).
Tarkista aluslattian tasaisuus suoralla viivaimella tai laudalla. Aluslattian tasaisuuspoikkeama saa olla
2 metrin matkalla enintään 3 mm (SisäRYL 2013). Vanhan lattianpäällysteen vaurioituneet kohdat
korjataan sille sopivalla tasoitteella. Esimerkiksi kiviaineslaattojen saumoja, jotka ovat alle 2 mm syviä,
ei tarvitse tasoittaa. Epätasaiset betonialuslattiat tasoitetaan sementtipohjaisella lattiatasoitteella.
LATTIALÄMMITYS
Tuote soveltuu myös lattialämmityskohteisiin, edellyttäen että pintalämpötila on +18-27 °C
asennuksen aikana ja sen jälkeen. Lattialämmityskohteissa ennen asennusta lämpötila lasketaan n.
+20 °C:een ja pari vuorokautta asennuksen jälkeen nostetaan takaisin asetuslämpötilaan.
ALUSMATERIAALI
Mikäli kohteessa vaaditaan askeläänieristystä, voi alusmateriaalina käyttää Tuplex White HB
tai Tuplex Strong askeläänieristettä alustasta riippuen. Karelia-Upofloor ei vastaa rakenteen
toimivuudesta, jos käytetään muiden toimittajien alusmateriaaleja.
TYÖKALUT
Asennuksessa tarvitaan seuraavia työkaluja: suorakulma, metrimitta, lyijykynä,
mattopuukko ja asennuskiiloja.
DREAM CLICK PRO-LUKKOPONTTIRATKAISU
Lankut kiinnitetään toisiinsa helposti napsauttamalla, eikä liimaa tarvita lainkaan. Tämä tarkoittaa, että
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voit asentaa Dream Click Pro-lattian nopeasti itse. Koska kätevä lukkopontti on kaikilla neljällä sivulla,
voit muodostaa lattiaan ladonnalla erilaisia kuvioita, kuten kalanruotokuvion.
Tämä lattianpäällyste on täysin kierrätettävissä, ja se täyttää tiukimmat eurooppalaiset standardit.
Lisäksi tuote soveltuu myös kohteisiin, joissa tarvitaan väliaikaista lattiaa, koska asennettu lattia
voidaan purkaa ja käyttää uudelleen.
ASENNUS
Dream Click Pro vinyylilankut asennetaan nk. uivaksi lattiaksi
kiinnittämättä alustaan.
Myös vinyyli materiaalina elää ilman lämpötilavaihteluiden mukaan.
Siksi lattian ja seinän tai muun lattiaan rajoittuvan pinnan väliin
on jätettävä 5-10 mm:n rako, joka peitetään jalka- tai peitelistalla.
Vastaavanlainen rako on jätettävä myös esim. putkiläpivientien
kohdalle. Suurin suositeltu yhtenäinen asennettu alue on 10 x
10 m. Lankut asennetaan mieluiten huoneeseen tulevan valon
suuntaisiksi. Mittaa huoneen ristimitta ja piirrä ensimmäisen rivin
linja niin, että vinyylilankkujen leveys vastakkaisilla sivuilla on
sama ja mahdollinen seinän suoruusheitto päästään huomioimaan
aloitusrivissä. Lisäksi poista aloitusrivistä seinää vasten tulevalta
lankun sivulta ponttireunus.
Aloita seuraava lankkurivi palalla, joka jäi edellisestä laudasta
(min. pituus 30 cm). Lautojen poikittaissaumojen etäisyyden
vierekkäisissä riveissä suositellaan olevan vähintään n. 30 cm.
Samalla on syytä pyrkiä “hajauttamaan” limitys niin, että ei synny
läpi tilan kulkevaa porrastusta. Tämä on mahdollista käyttämällä
eripituisia aloituslankkuja. Lankuissa on lukkopontti, joka voidaan
irrottaa asennuksen aikana tai myöhemmin ja lankku voidaan myös
asentaa uudelleen.
Lattia on asennuksen jälkeen heti käyttövalmis, mutta
keskeneräisissä työmaaolosuhteissa valmis lattia on suojattava
välittömästi asennuksen jälkeen esimerkiksi Tuprotec-suojamatolla. Lankun katkaisu tapahtuu
mattopuukolla viiltämällä ja taittamalla tai käyttämällä tuotteelle soveltuvaa leikkuria. Dream Click Pro
vinyylilankkujen ponttiratkaisu antaa mahdollisuuden myös erilaisille ladontamalleille.

KARELIA-UPOFLOOR OY | Souranderintie 2, PL 8, 37101 Nokia | Puh. 020 740 9780 | www.upofloor.fi

01 /2018

Valitse laattojen asennussuunta. Yleensä pitkä sivu asennetaan huoneen pisimmän sivun suuntaiseksi,
mutta tästä voidaan poiketa esimerkiksi sisustuksellisista syistä ja latoa laatat vaikkapa vinottain tai
kulmittain. Seinän, kiinteiden kalusteiden, kynnysten, putkiläpivientien ja lattianpäällysteen väliin
on jätettävä joka suuntaan 5-10 mm liikuntavara. Laatat on ladottava niin, että niiden päätysaumat
limittyvät. Limitys voi olla joko säännöllisin tai epäsäännöllisin välein. Epäsäännöllinen limitys ja
pituussuuntainen ladonta tuottavat muihin ratkaisuihin verrattuna merkittävästi vähemmän jätettä,
koska jäännöspalat voidaan hyödyntää toisten laattarivien aloituslaattoina.
Aloita asettamalla lattialle kaksi laattaa valittuun suuntaan ja napsauta laattojen päädyt yhteen.
Varmista aloituslinjan suoruus. Aseta uusi laatta niiden viereen niin, että laatan pääty ei ole kohdakkain
kahden ensimmäisen laatan välisen sauman kanssa. Napsauta tämä kolmas laatta kiinni kahteen
ensimmäiseen laattaan ja varmista, että kaikki saumat ovat kiinni niin, että väleissä ei ole rakoja.
Kiinnitä laattoihin lisää kokonaisia laattoja, kunnes muodostuva laattalevy on vähintään kolme riviä
leveä ja niin pitkä kuin huone sallii. Älä leikkaa yhtään laattaa vielä tässä vaiheessa. Sijoita laattalevy
niin, että se kohdistuu parhaalla mahdollisella tavalla huoneen lähimpään seinään ja leikkaa sitten
laatat täyttämään reunojen laatoittamattomat osuudet. Asenna lattia loppuun ja leikkaa laattoja
tarvittaessa.
HOITO-OHJEET
ASUINTILAT
Dream Click Pro-lattiat voidaan ottaa käyttöön heti asennuksen jälkeen.
Poista pöly ja hiekka säännöllisesti imuroimalla tai pehmeällä harjalla. Pese lattia
nihkeällä mopilla ja neutraalilla puhdistusaineella, joka on laimennettu valmistajan
ohjeen mukaisesti. Älä käytä liikaa vettä. Älä käytä liuottimia tai hankaavia
puhdistusaineita, koska ne vaurioittavat lattianpäällystettä. Älä vedä suuria
huonekaluja tai muita raskaita esineitä lattiaa pitkin. Suojaa lattia siirron ajaksi
asettamalla sopiva levy tai matto esineen alle.
Käytä suurten huonekalujen ja vastaavien esineiden alla huopapaloja lattian naarmuuntumisen
estämiseksi.
Lian ja pintaa vaurioittavan hiekan kulkeutumista voidaan vähentää käyttämällä sisääntulomattoja.
Kumipohjaisia mattoja ei saa käyttää, koska ne voivat jättää pysyviä jälkiä lattianpäällysteeseen.
JULKISET TILAT
Käytä kaikissa huonekalujen jaloissa huopasuojia, jotta lattia säilyy naarmuuntumattomana ja
helppohoitoisena.
KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS
Poista irtolika. Pese lattia koneellisesti yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella. Käytä punaista laikkaa ja
heikosti emäksistä tai emäksistä pesuaineliuosta. Vältä liiallista veden käyttöä. Pesun jälkeen lattian voi
käsitellä hoitavalla aineliuoksella.
VAHAUS
Lattiaa ei vahata.
YLLÄPITOHOITO
Poista irtolika. Pyyhi lattia nihkeällä pyyhkimellä. Tarvittaessa yhdistelmäkoneajo punaisella laikalla.
Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitoainetta. Voit puhdistaa lattian myös SHS-koneella
hoitoainetta käyttäen. Tarpeen vaatiessa koneistus vahvemmalla hoitoaineella.
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