HYDROCORK Pressfit asennusohjeet
Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa
SisäRYL 2013 ohjeistuksia.
KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN
Pakkausten kuljetus ja varastointi suoralla tukevalla alustalla makuuasennossa. Tuotteet sopeutetaan
vallitseviin olosuhteisiin kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa vähintään 48 h ennen asennusta. Poista lankut
pakkauksesta vasta ennen asennuksen aloittamista. Asennusolosuhteiden tulee olla mahdollisimman
lähellä niitä olosuhteita, jotka tulevat olemaan kun tila on käytössä. Lämpötilan tulee olla välillä 18 – 28 °C
ja ilman suhteellisen kosteuden välillä 35 – 65 % RH.
ALUSLATTIAN VAATIMUKSET
HydroCork Pressfit voidaan asentaa useimpiin kodin ja julkisiin tiloihin paitsi saunaan ja märkätiloihin
(noudata Suomen rakennusmääräyksiä). Wicanders lattiat ovat tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.
HydroCork Pressfit voidaan asentaa useimpien kovien lattioiden päälle, kuten esimerkiksi homogeenisten
muovimattojen ja –laattojen, puulattioiden tai keraamisten laattojen päälle. Pehmeät päällysteet, kuten
joustovinyylimatot, tekstiilpäällysteet yms. pitää poistaa.
Puuperäiset aluslattiat tai –levyt pitää kiinnittää mekaanisesti esim. ruuveilla alustaan ja kaikki pontit pitää
liimata soveltuvalla liimalla ja varmistaa etteivät saumat aukea.
Aluslattian pitää olla tasainen, kuiva ja kiinteä eikä epätasaisuus saa olla yli 3mm 2 m:n matkalla (eikä yli 0,3
mm/ 25 cm matkalla). Betonilattioiden sekä puu- ja keramiikkalattioiden tulee olla täysin kuivuneita.
LATTIALÄMMITYS
HydroCork Pressfit- lattiat soveltuvat erinomaisesti lattialämmityksen kanssa, kunhan lattian pintalämpötila
ei nouse yli 28 °C. Huomioi että paksut keskilattiamatot tai vastaavat saattavat nostaa maton alla
pinnoitteen lämpötilaa korkeammaksi kuin muissa lattiatiloissa! Katso erillinen Wicanders
lattialämmitysohje!
LIIKUNTAVARAT
HydroCork Pressfit asennuksessa noudatetaan uivan lattian asennusohjeita. Jalkalistoja ei saa puristaa
lattiaan siten että ne estävät lattiamateriaalin liikkeen, sauma- ja liikuntalistoja ei saa kiinnittää
lattiamateriaaliin eikä tuotetta asenneta kiintokalusteiden alle. Liikuntasaumalistat asennetaan jos tila on
yli 100 m2 tai yli 10 m suuntaansa tai erottamaan huoneet tai epäsymmetriset tilat toisistaan.

TARKASTUKSET
Ennen asennusta tulee lattiamateriaali tarkastaa ja hyväksyä päivänvalossa, ettei siinä ole mitään näkyviä
vaurioita. Viallista tuotetta ei saa asentaa eikä välillisiä kustannuksia korvata jos viallinen tuote on
asennettu. Samoin aluslattian mittaustulokset tulee kirjallisesti dokumentoida, samoin asennusolosuhteet.

ENNEN ASENNUSTA
1. Betonilattian kosteus ja tasaisuusvaatimukset
Betonialustan suhteellinen kosteus on oltava maksimissaan arviointisyvyydellä A 85 % RH, pinnassa
1-3 cm syvyydellä 75 % RH ja alustan suoruus SisäRYL 2000, taulukko 75:T2 luokka 2.
2. Oven karmit
Jos karmeja tarvitsee lyhentää, niin käytä lankun palasta apuna sahataksesi alareunasta sopiva
korkeus pois kuvan mukaisesti

Tarkasta ennen aloitusta huoneen suorakulmaisuus ja tee tarvittavat toimenpiteet ensimmäiseen
riviin. Mittaa myös ennen aloitusta että ensimmäisen ja viimeisen rivin lankun leveys tulee olemaan
vähintään 1/3 osaa koko lankun leveydestä.
3. Alusmateriaalien käyttö HydroCork lattiamateriaalin alle ei asenneta alusmateriaaleja eikä PEmuovikalvoa. Mikäli halutaan lisää ääni- tai lämpöeristystä on sallittua käyttää ainoastaan 2 mm
äänieristyskorkkia materiaalin alla.

ASENNUS
HydroCork Pressfit tuotteet ovat mattapintaisia ja pintakuviointitekstuuri luonteenomaista.
Asenna lankut ikkunasta tulevan päävalon suuntaisesti. Mikäli asennus tehdään vanhan puulattian päälle
niin suosittelemme ristiin asennusta vanhan lattian suuntaan nähden.
TARVITTAVAT TYÖKALUT
Rullamitta, mattopuukko, kynä, suorakulma, lineaari, valkoinen kumivasara tai käsitela

1. Asennus aloitetaan oikean käden puoleisesta kulmasta. Kun lankku on oikein päin
lattialla, niin näkyvämpi pontti on kohti keskilattiaa. Jätä liikuntavara 4-8 mm.

2. Aseta toisen lankun pääty tiiviisti ensimmäistä vasten ja huolehdi että lankku on
pituussuunnastaan linjassa ja rullaa pontti kiinni käsitelalla tai naputa se kiinni
kumivasaralla. Täydennä lankkuriviä ja katkaise viimeinen lauta sopivan mittaiseksi
leikkurilla tai viiltämällä mattopuukolla viillon lankun pintaan ja taittamalla se katki.

3. Aloita seuraava rivin yli edellisestä rivistä jääneellä lankun palalla, varmistaen että
aloituspala on vähintään 30 cm ja päätysauman pituusero edelliseen riviin on myös
vähintään 30 cm. Asenna uuden rivin 1. lankku siten että naaras- ja urospontti ovat
vastakkain ja paina käsitelalla tai naputa kumivasaralla pontit huolellisesti toisiinsa kiinni.

4. Asenna toinen lauta siten, että sekä pääty- että pitkän sivun pontit ovat edellisen rivin
lankkuihin nähden kohdallaan ja naputa lankut huolellisesti kiinni toisiinsa. Tarkasta, että
lautarivien väliin ei jää pykälää.

5. Pari-kolme riviä tehtyäsi, tarkasta että olet muistanut jättää liikuntavarat (6-8 mm)
seinien viereen asennuskiiloilla tai –paloilla. Jatka asennusta kunnes lattia on valmis.

6. Viimeistä riviä asennettaessa sinun tulee kaventaa lankku soveltuvaan leveyteen.
Huomioi liikuntavara kuten alussa ja sivuillakin.

Patteriputkien kierto Mikäli sinulla on patteriputkia ,niin poraa lankkuun vähintään 10 mm leveämpi reikä
kuin putken halkaisija on ja katkaise sitten lauta 45 ° kulmassareikää vasten. Poisleikattu pala liimataan
lopuksi takaisin paikalleen.
Lattiamateriaalin poistaminen Jos haluat poistaa lattiaa, niin nosta lautaa pontin suuntaisesti samalla kun
painat edellistä riviä lattiaa vasten. Älä taita lautaa ponttia vasten, se voi vaurioittaa pontteja.
Vaurioitunut lankku Leikkaa lankku jonka haluat vaihtaa päätypontista ja poista lankku nostamalla sitä
ylöspäin. Asenna korvaava lankku paikalleen asentamalla ensin naaraspontti vanhan lankun alle ja paina se
kiinni telalla tai naputtamalla huolellisesti kumivasaralla.

