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Cork Resist + , Wood Start LVT, Wood Start SPC+C, Wood Go, Wood Essence, Wood
Resist, Wood Resist ECO, Wood Resist + , Wood Hydrocork, Stone Resist +

Tässä asennusohjeessa tarkennetaan tuotteidemme kiinnitystä alustaan liimattuna. Lue myös huolellisesti
varsinaiset asennusohjeet.

LIIMAUKSESSA NOUDATETTAVAT YLEISOHJEET
SisäRYL 2013, 104 Mattopäällystys.

ALUSTAN VAATIMUKSET
Alustan tulee olla luja, puhdas, kuiva ja tasainen. Halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja
öljytahrat yms. sekä pöly tulee poistaa. Alustan lujuuden on oltava rasitustyypin mukainen. Erittäin
voimakkaasti tai epätasaisesti imukykyiset alustat tulee primeroida liimanvalmistajan ohjeen mukaisesti.
Aluslattian tasoitukseen käytetään tarkoitukseen sopivaa tasoitetta.

LIIMAUS KORKKIPOHJAISET TUOTTEET
PARKETTILIIMA Casco FloorExpert Parkett Elastic Plus
Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 30–60 %:n RH
Sekoitus: Sekoita ennen käyttöä
Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6118.
Riittoisuus: 1 litra / 2–3 m2
Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–40 minuuttia; riippuen pintamateriaalin imukyvystä,
lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.
• OSB lastulevyn pinta tulee hioa huolellisesti.
• Levitä liima hammaslastalla (6118). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen
aikaan saamiseksi on tarpeen annetussa avoajassa.
• Asenna materiaali märkään liimaan. Älä levitä enempää liimaa kuin ehdit käyttää 20
minuutin kuluessa.
• Paina materiaali hyvin kiinni alustaan varmistaen, että koko alue on kastunut liimaan.
• Käytä tarvittaessa painoja, jos jyrääminen ei ole mahdollista (portaat).

ASENNUSLIIMA Casco Superfix
Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 30–60 %:n RH
Työvälineet: Patruunapuristin ja hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco Liimalasta
6118
Työskentelyaika: avoin aika n. 20 min. (+20 °C)
Riittoisuus: 1 litra / 2–3 m2
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OSB lastulevyn pinta tulee hioa huolellisesti.
Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, rasvattomat ja riittävän kiinteät.
Leikkaa pois patruunan nokka sekä leikkaa patruunaan kierrettävä annostelukärki
haluttuun leveyteen.
Annostele liima patruunapuristimella ja levitä liima hammaslastalla (6118).
Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaan saamiseksi on tarpeen
annetussa avoajassa.
Asenna materiaali märkään liimaan. Älä levitä enempää liimaa kuin ehdit käyttää 20
minuutin kuluessa.
Paina materiaali hyvin kiinni alustaan varmistaen, että koko alue on kastunut liimaan.
Jyrää asennettu materiaali valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Käytä tarvittaessa
painoja, jos jyrääminen ei ole mahdollista (portaat).

LIIMAUS VINYYLIPOHJAISET TUOTTEET (HYDROCORK) CascoProff Extra
Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 20–70 %:n RH
Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco liimalasta 6108,6118
Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–20 minuuttia; tartunta, 20–90 minuuttia,
(lämpöaktivointi mahdollistaa jopa 120 minuuttia) riippuen pintamateriaalin
imukykyisyydestä, lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.
Riittoisuus: 1 litra/ 3 – 6 m2
IMEVÄT ALUSTAT
• Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän
kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annetussa avoajassa.
• Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia
kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä
mattojyrää.
• Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.
IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT
• Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi
lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava
paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä
varmistaa hyvän lopputuloksen. Noudata asennusohjeita imeville alustoille. Mikäli tämä
ei ole mahdollista, tulee noudattaa seuraavia ohjeita. On tärkeää antaa veden haihtua
liimasta niin paljon kuin mahdollista.
• Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118).
• Asenna materiaali märkään liimaan ja varmista hyvä kastuminen. Nosta materiaali tämän
jälkeen ylös ja anna liimapinnan kuivua noin 10–20 minuuttia. Laske materiaali takaisin
alas tai levitä liima ja odota 20–30 minuuttia. Sen jälkeen asenna materiaali puolikuivaan
liimaan.
• Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta.
Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan
kastunut liimaan. Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja
suhteellisesta kosteudesta.
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JYRÄYS
Alustaan liimattu lattia jyrätään heti monitelamattojyrällä (paino 70 kg). Jyräys tehdään sekä pitkittäin että
poikittain lankkuihin nähden. Lattiat jyrätään vielä kerran 1 – 2 tuntia liimauksesta ja tarkistetaan samalla
asennuksen moitteettomuus. Käytä painoja, jos ei jyrääminen ole mahdollista (portaat).

LIIKUNTASAUMAT
Alustaan liimattuina tulee tuotteet leikata auki rakenteellisten liikuntasaumojen kohdilla.

SUOJAUS
Suojaa lattia riittävän hyvin hengittävällä materiaalilla sekä tarvittaessa levyillä, jos valmiiseen lattiaan
kohdistuu esim. rakennusaikaista mekaanista rasitusta mikä voi vahingoittaa lattiaa.
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