Asennusohje Egger aqua+
laminaattilattialle kosteisiin tiloihin
liimattomalla lukitusjärjestelmällä
UNI fit!

KOSTEAN TILAN MÄÄRITELMÄ/TARKASTUS- JA HUOLELLISUUSVELVOLLISUUS/ASENNUSALUSTAT

KOSTEAN TILAN MÄÄRITELMÄ
Tilat, joissa on korkeampi, mutta tilapäinen kosteus-/nestekuormitus ja/tai jaksottainen korkea ilmankosteus. Kosteita tiloja ovat
esimerkiksi kylpyhuone, keittiö, eteiset ja sisäänkäynnit.

HUOM!
EGGER:n laminaattilattioita, joita ei ole merkitty aqua+-lattioiksi ei tule asentaa kosteisiin tiloihin.
Märkätiloja (kuten esim. saunat, höyrysaunat, suihkukopit tai -solut, yhteispesutilat ja uimahallitilat) ovat pysyvälle kostumiselle tai
kastumiselle altistuvia käyttötiloja kuten myös ulkotila kokonaisuudessaan.

1. TARKASTUS- JA HUOLELLISUUSVELVOLLISUUS
EGGER-laminaattilattiat valmistetaan tarkkoja työvaiheita noudattaen nykyaikaisissa tuotantolaitoksissa. Puolivalmisteet ja
valmistuotteet tarkistetaan säännöllisesti. Laatutarkistuksista huolimatta yksittäisissä elementeissä voi esiintyä esimerkiksi
kuljetusvaurioita. Tästä syystä laminaattilattiaelementit on tarkistettava ennen asennusta.

2. ASENNUSALUSTAT
2.1 Tilaajan on tarkistus- ja huolellisuusvelvollisuutensa puitteissa varmistettava ennen asennusta, että asennusalusta sopii
tarkoitukseensa ja täyttää alustalle asetetut yleiset laatuvaatimukset. Huomioi seuraavat asiat ennen kuin alat asentaa EGGERlaminaattilattiaa:
ASENNUSALUSTAN KOSTEUSTARKASTUS:
Tarkastus suoritetaan CM-laitteella, jolloin seuraavia raja-arvoja ei saa ylittää:
Sementtipohjainen betoni ≤ 2 CM % - betonilattia lämmitysjärjestelmällä ≤ 1,8 CM %
Kalsiumsulfaatti-/juoksevat kalsiumsulfaattipinnoitteet ≤ 0,5 CM % - pinnoite lämmitysjärjestelmällä ≤ 0,3 CM %
Nämä arvot koskevat pinnoitteita, joissa ei ole lisäaineita. Mikäli käytetään lisäaineita tai nopeasti kuivuvia pinnoitteita, on
noudatettava valmistajan antamia lukemia ja raja-arvoja.
Koekappale on otettava pinnoitteen alemmasta kolmasosasta. Pinnoitteen paksuus on mitattava ja dokumentoitava.
ASENNUSALUSTAN TASAISUUDEN TARKASTUS:
Tasaisuuden tarkastus noudattaa tavanomaisia normeja ja tapahtuu asettamalla mittalauta tason korkeimpien pisteiden päälle sekä
mittaamalla pistomitalla syvimmistä kohdista verraten mittauspisteisiin.
Kahden mittauspisteen, jotka ovat 100 cm päässä toisistaan, suurin sallittu pystysuora poikkeama on 2 mm. Suuremmat poikkeamat
on tasoitettava vastaavilla tarkoitukseen sopivalla tasoitteella.
ASENNUSALUSTAN KANTOKYVYN TARKASTUS:
Alustan on oltava kauttaaltaan itsekantava.
ASENNUSALUSTAN PUHTAUDEN TARKASTUS:
Alustan on oltava puhdistettu ja imuroitu.
HUONEILMAN TARKASTUS:
Ennen asennusta, sen aikana ja asennuksen jälkeen seuraavat edellytykset on täytettävä:
huoneen lämpötila vähintään 18° C
lattiapinnan lämpötila vähintään 15° C
suhteellinen ilmankosteus 40 % - 70 %
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2.2 EGGER:n aqua+-laminaattilattian uivan kosteisiin tiloihin asennukseen soveltuvat kaikki seuraavassa nimetyt aluslattiat,
täyttävät aikaisemmin esitetyt vaatimukset:
kaiken tyyppiset betonilattiat, myös vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä varustetut betonilattiat
valmiit luonnonkivilevyt ja keraamisista laatat
ALUSTAKSI EI SOVELLU:
tekstiililattiat, kuten esim. kokolattiamatot
lastulevyrakenteet
puulaudat
puukuitulevyt
asennukseen soveltumattomat alustat
ALUSTAKSI SOVELTUVAT RAJOITETUSTI:
sähköiset lattialämmitysjärjestelmät (pintalämpötilan ohjaus ja asennettu lattianperustukseen)
Sähköinen lattialämmitys soveltuu alustaksi, jos se on asennettu lattialaastiin tai betonipinnoitteeseen, eikä se toimi
kalvolämmityksenä betonipinnoitteen päällä.
Säädettävät kalvolämmitykset voidaan silloin sallia asennusalustana, kun on varmaa, että kalvonlämmitys soveltuu kosteissa
tiloissa käytettäväksi (hae valmistajan suostumus) ja että pintalämpötila ei ylitä minään aikana 28° C.
HUOM! Mineraalipitoisille aluslattioille on ehdottomasti asennettava kokoalaisena EGGER aqua+ ALUFLEX tai
höyrysulkumuovi sd > 75 m höyrysuluksi ennen järjestelmään sopivia eristysalustoja ja tiivistettävä ammemaisesti EGGER:n
aqua+ Tape:lla seinäliitosalueella. Käytettäessä eristysalustoja, jotka eivät kuulu EGGER:n lisävarustevalikoimaan, tullaan
lattianpäällystelämmityksessä, kun on kyse uivasta asennuksesta betonipäällysteelle, eväämään kaikenlainen takuu
maksimaalisesta koko rakenteen lämpövastuksen pysymisestä valmiin rakenteen osalta.
BETONI
aqua+-laminaattilattian uivassa asennuksissa betonille on huomioitava, että täytyy varautua mahdolliseen nousevaan kosteuteen
ja että vältetään kosteusvauriot rakenteessa ja lattiassa. Edellä mainitusta syystä johtuen täytyy aina ennen laminaattilattian
asentamista laittaa betonin päälle järjestelmään sopivan eristysalusta (katso kohta: HUOM! aluskatemateriaalit) EGGER:n aqua+
ALUFLEX tai höyrysulkumuovi sd-arvo > 75 m höyrysulkuna kokoalaisesti ja tiivistettävä ammemaisesti EGGER:n aqua+ ALUTAPE:lla.
Asianmukaisen asennuksen jälkeen on höyrysulkumuovin oltava reunoilta päällekkäin 20 cm matkalta.
VESIKIERTOISELLA LÄMMITYSJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETUT ALUSLATTIAT
Jokainen pintalämmitetty lattia edellyttää lämmitysjärjestelmään ja lattiapintaan liittyvää suunnittelua ja koordinointia optimaalisen
ja häiriöttömän toimintakyvyn takaamiseksi. Kaikki vanhat päällysteet on poistettava ennen uuden laminaattilattian asentamista.
Kun kyseessä on uusi lattiapinnoite, asennusalustan tarkistukseen kuuluu myös lämmitys- ja jäähdytysaikojen kirjaaminen.
Lämmitetyn lattiapinnoitteen asianmukainen lämmitys ja jäähdytys on suoritettava kaikkina vuodenaikoina.
LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS
Toimintolämmitys: Lämmitysaika alkaa sementtipohjaisella betonilattialla aikaisintaan 21 päivän kuluttua ja 				
kalsiumsulfaattipinnoitteella 7 päivän kuluttua. HUOM! Lue valmistajan antamat tiedot!
Lämmitysvaihe alkaa esilämpötilalla 25° C, joka pidetään kolme päivää.
Esilämpötila nostetaan maksimaaliseen esilämpötilaan (maks. 55° C).
Maksimaalinen esilämpötila pidetään neljän päivän ajan ilman yökatkaisua.
Lattiapinnoitteen lämmitys: Lämmitysaika alkaa sementtipohjaisella betonilattialla aikaisintaan 28 päivän kuluttua ja
kalsiumsulfaattipinnoitteella 14 päivän kuluttua.
HUOM! Lue valmistajan antamat tiedot!
1. päivä - lämmitysvaihe alkaa esilämpötilalla 25°C, jota nostetaan 10°C päivässä.
4. päivä - maksimaalisen esilämpötilan saavuttaminen (maks. 55° C).
5-18. päivä - maks. esilämpötilan pitäminen.
19. päivä pinnoitetarkastus - CM-mittaus (jos jäännöskosteutta on liikaa, lämmitystä on jatkettava).
19.-21. päivä - esilämpötilan laskeminen päivittäin 10° C/päivä, kunnes lämpötila on 25° C.
Lattiaelementtien asennus, kun lattian pintalämpötila on 18° C.
Lämpötila pidetään asennuksen aikana ja 3 päivää sen suorittamisen jälkeen.
Kolmen päivän kuluttua esilämpötilaa voidaan tarvittaessa nostaa hitaasti.
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HUOM! Pintalämpötila ei saa ylittää 28° C. Mineraalipitoisille aluslattioille on ehdottoman välttämätöntä asentaa kokoalaisena
EGGER aqua+ ALUFLEX tai höyrysulkumuovi sd > 75 m höyrysuluksi ennen järjestelmään sopivia eristysalustoja ja tiivistettävä
seinäliitosalue ammemaisesti EGGER:n aqua+ ALUTAPE:lla seinäliitosalueella. Käytettäessä eristysalustoja, jotka eivät kuulu
EGGER:n lisävarustevalikoimaan, tullaan lattianpäällystelämmityksessä, kun on kyse uivasta asennuksesta betonipäällysteelle,
eväämään kaikenlainen takuu maksimaalisesta koko rakenteen lämpövastuksen pysymisestä valmiin rakenteen osalta.
LUONNONKIVI JA KERAAMISET LAATAT
Täytyy varautua mahdolliseen nousevaan jäännöskosteuteen ja vastaavasti täytyy ennen järjestelmään sopivaa eristysalustaa
(katso kohta: HUOM! aluskatemateriaalit) asennettava EGGER:n aqua+ ALUFLEX tai höyrysulkumuovi sd-arvo < 75 m höyrysuluksi
kokoalaisesti ja tiivistettävä ammemaisesti EGGER:n aqua+ ALUTAPE:lla seinäliitosalueella.
HUOM! ALUSMATERIAALIT
EGGER aqua+-laminaattilattioiden kanssa on käytettävä järjestelmään sopivaa EGGER silenzio-alusmattoa. Vaihtoehtoiset
alusmatot löydät osoitteesta www.egger.com/flooring-information.
Integroidulla silenzio-alustalla varustettujen EGGER aqua+ laminaattilattioiden alle ei saa asentaa erillistä alusmateriaalia
äänieristystä varten.
Mineraalipitoisille aluslattioille on kuitenkin asenettava aina EGGER aqua+ ALUFLEX tai
höyrysulkumuovi sd > 75 m höyrysuluksi kokoalaisena ja tiivistettävä ammemaisesti EGGER:n aqua+ ALUTAPE:lla
seinäliitosalueella. (katso kuva 1)
Poikkeus: Käytettäessä EGGER silenzio DUO:a alustana (askeläänimatto integroidulla höyrysulkumuovilla) ei erillistä höyrysulkua
tarvita. Seinäliitosalue on tiivistettävä ammemaisesti myös tässä tapauksessa EGGER:n aqua+ ALUTAPE:lla. (katso kuva 1)
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3. ENNEN ASENNUSTA
LATTIALAUTOJEN TASAANNUTTAMINEN
Laminaattilattiaelementit on ennen asennusta säilytettävä asennustilassa tai vastaavassa tilassa. Tasaannuttaminen suoritetaan
seuraavasti:
pakattuna
vähintään 48 tunnin ajan
vaakatasossa, minimietäisyys 50 cm kaikkiin seiniin
huoneen lämpötila vähintään 18° C
lattian pintalämpötila vähintään 15° C
suhteellinen ilmankosteus 40 % - 70 %
ASENNUSSUUNTA
Laminaattilattia näyttää parhaimmalta, kun paneelit asennetaan valon suuntaan. Sitovaa asennussuunnan määritystä ei kuitenkaan
ole kohdan 2 alla nimetyistä asennusalustoista johtuen.
ENSIMMÄINEN RIVI
Ensin tila on mitattava sen varmistamiseksi, onko ensimmäistä paneeliriviä kavennettava. Tämä on tarpeen aina, kun viimeinen
asennettava paneelirivi on kapeampi kuin 5 cm.
HUOM! Paneelien pitkittäissuuntainen oikean pituiseksi leikkaaminen on toteutettava urospontin (sininen nauha) puolelta.
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REUNASAUMOJEN SUUNNITTELU
EGGER-laminaattilattia elää muiden orgaanisten materiaalien tavoin vaihtelevan huoneilman vuoksi (kutistuminen, laajeneminen).
Riittävästi mitoitetut elämisvarat kaikkiin kiinteisiin rakenneosiin eivät estä asennetun lattian liikettä.
Kaikkiin kiinteisiin rakenteisiin kuten seiniin, ovikehyksiin, putkiläpivienteihin, pylväisiin, portaisiin, jne. täytyy jättää perusteelliset
elämisvarat 8-10 mm.
JALKALISTOJEN SUUNNITTELU
Käytä ainoastaan järjestelmään sopivia muovisia aqua+-jalkalistoja. Laminaattilattian ja jalkalistan välinen sauma on tiivistettävä
integroidulla "kumitiivistehuulteella" tai kestoelastisella saumausmassalla (silikoni) vettäläpäisemättömästi.
LIIKUNTASAUMOJEN SUUNNITTELU
Laminaattilattian materiaalin liikekäyttäytymisen vuoksi on aina asennettava liikuntasaumat seuraaville pinta-aloille/-alueille:
oviaukot
läpikulut
kulmittaiset tilat
yksittäisen huoneen pituus ja/tai leveys yli 10 m
Käytä ainoastaan alumiinisia lattia-, eritaso- tai sovituslistoja. Profiilin ja seinän välinen sauma on tiivistettävä kestoelastisella
saumausmassalla (silikoni) vettäläpäisemättömästi. (katso kuva 1)
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Liikuntasauma on tiivistettävä kestoelastisella saumausmassalla (silikoni) vettäläpäisemättömäksi kaikilla reuna-/seinäalueilla, joihin
ei voida asentaa jalka- tai lattialistoja.
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4. ASENNUS
Tarkista lattiaelementit vaurioiden tai virheiden varalta. Varmista elementtien naaras- ja urospontit (kuva 1/kuva 2).
Aloita ensimmäisen rivin asennus huoneen vasemmasta nurkasta niin, että ensimmäisen laudan molemmat urospontit
osoittavat seinaään ja molemmat naaraspontit asentajaan (kuva 1/kuva 2).
Kahden ensimmäisen rivin laudat voidaan asentaa yhtäaikaisesti vuorotellen, noudattaen jatkuvasti 20 cm:n
vähimmäispäätysiirtymiä, kuten seuraavassa on näytetty ja kuvattu.

Elementti 1 = Asettaminen huoneen vasemmasta nurkasta
Elementti 2 = Tämän tasatun laudan kulmaan asettaminen pitkittäissuuntaisesti. Liitä tätä varten pitkän sivun urospontti vinosti
ylhäältä elementin 1 pitkän sivun naarasponttiin ja laske lauta 2 alas, kunnes se on vaakasuorassa. (katso kuva 3)
Elementti 3 = Pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja sisään painaminen päätypuolelta. Aseta seuraavaksi pitkän
sivun urospontti vinosti ylhäältä elementin 1 pitkän sivun naarasponttiin. Liu’uta nyt elementti 3 hieman vinossa kulmassa
elementin 2 päätypuoleen, kunnes molempien elementtien päätypuolet liittyvät toisiinsa tarkasti peräkkäin sopien. Lukitse nyt
pitkittäissuuntainen liitos laskemalla alas ja painamalla yhtä aikaa päätypuolen liitosta, kunnes tämä lukittuu tunnistettavasti. (katso
kuva 4)
Elementti 4 = Vastakkainen pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja painaminen, kuten aikaisemmin. Aseta seuraavaksi
pitkän sivun naaraspontti vinosti elementin 3 pitkän sivun urospontin alle. Liu’uta nyt elementti 4 hieman vinossa kulmassa
elementin 1 päätypuoleen, kunnes molempien elementtien päätypuolet liittyvät toisiinsa tarkasti peräkkäin sopien. Lukitse nyt
pitkittäissuuntainen liitos laskemalla alas ja painamalla yhtä aikaa päätypuolen liitosta, kunnes tämä lukittuu tunnistettavasti. (katso
kuva 5)
Elementti 5 = Pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja sisään painaminen päätypuolelta (katso lauta 3)
Elementti 6 = Pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja sisään painaminen päätypuolelta (katso lauta 4)
Elementti 7 = Pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja sisään painaminen päätypuolelta (katso lauta 3)
Elementti 8 = Pitkittäissuuntainen kulmaan asettaminen ja sisään painaminen päätypuolelta (katso lauta 4)
Asenna kaikki 1. ja 2. rivin elementit, kuten edellä kuvattiin, ja katkaise kulloinenkin viimeinen elementti sopivan pituiseksi. (katso
kuva 6)
Suuntaa lopuksi molemmat ensimmäiset rivit asianmukaisesti seinien mukaan. EGGER:n aqua+ Tape:en integroitu etäisyysnauha
huolehtii tarpeellisen seinäetäisyyden 8-10 mm noudattamisesta. (kuvat 7-10)
2
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HUOM! Varaa aina päätysiirtymää varten vähintään 200 mm. Jos tuotteella on tehdasvalmisteinen viiste ja/tai asennat tietyn
designin mukaista lattiaa (esim. joka toinen pääty samassa linjassa), niin viistettä tai kuviota vastaava siirtymä on huomioitava.
Kolmannen rivin ensimmäisen elementin asentamiseksi laita aluksi pitkän sivun urospontti vinosti ylhäältä toisen rivin pitkän
sivun naarasponttiin. Laske sitten lauta, kunnes se makaa tasaisesti. Liitä kolmannen rivin 2. laudan asentamiseksi sen pitkän
sivun urospontti vinosti ylhäältä toisen rivin pitkän sivun naarasponttiin. Liu’uta nyt asennettava elementti hieman vinossa
kulmassa 3. rivin ensimmäisen laudan päätypuoleen, kunnes päätypuolen sidosmekanismit ovat tarkasti päällekkäin. Lukitse nyt
pitkät sivut jälleen laskemalla elementti ja päädyt painamalla, kunnes tämä lukittuu tunnistettavasti.
Asenna 3. rivin muut laudat, kuten edellä kuvatttu, jolloin sovitat viimeisen laudan sopivan pituiseksi.
Kaikki seuraavat rivit voidaan aloittaa edeltävän rivin ylijääneellä laudanosalla, mikäli se on vähintään 200 mm pitkä.
Nyt voit asentaa elementit rivi kerrallaan. Viimeisen lautarivin valmistelemiseksi asentamista varten aseta
asennettava lauta tarkasti toiseksi viimeisen rivin päälle. Lautajäännöksellä (laudan leveys) seinärakenteen muoto voidaan siirtää
elementtiin esivalitulla etäisyydellä. Poista etäisyysnauha asennuksen päättämisen jälkeen. (katso kuva 1) Lopuksi voidaan 		
asentaa jalkalistat.
CLIPSTAR
Etäisyysnauha

1

aqua+ ALUTAPE

Alu – lattialista ja silikonisauma
aqua+-jalkalista integroidulla kumitiivistyshuulteella

aqua+ ALUFLEX
Silenzio EASY

Silenzio DUO
aqua+ ALUTAPE

ELEMENTTIEN UUDELLEEN ASENTAMINEN
Jos haluat vaihtaa jo asennetut elementit rikkomatta niitä, sinun täytyy avata lukitus aluksi koko pitkällä sivulla taivuttamalla
ja sitten asettaa koko lautarivi tasaisesti lattialle, ja liu uttaa päädyt irti toisistaan. Työskentele erityisen varovasti välttääksesi
vaurioita urospontti- ja naarasponttialueilla.

a

b

c

JULKISISSA TILOISSA KÄYTTÖLUOKASSA 32
Asennettaessa aqua+-laminaattilattia julkisiin tiloihin, jotka rajoittuvat suoraan ulkotilaan, tulisi lattian yhteyteen asentaa vastaavasti
mitoitettu puhdistusalue (ihanteellisesti 2 × 2 m). Mikäli tämänkaltaista puhdistusaluetta ei voida asentaa, on sisäänkäyntialueella
lautojen tiivistys järjestelmään sopivalla aqua+ CLIC SEALER:lla tarpeen. aqua+ CLIC SEALER on levitettävä uuden asennettavan
laudan yläpuoliseen kielekkeeseen pitkittäin ja päätypuolelle niin, ettei se pursua ulos elementtien yhteenliittämisessä. Varmistu,
ettei pursunneen liiman alle jää elementtien väliin rakoja. Ylimääräisen CLIC SEALER:n voi poistaa pinnasta ongelmitta heti tai lyhyen
kuivumisen jälkeen.
(HUOM! Profiiligeometrian vuoksi on huomioitava annostella aqua+ CLIC SEALER:ä sopivasti, erityisesti lyhyellä sivulla).
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2

3

SEALER

1

SEALER

1

VALMISKEITTIÖ/KIINTEÄT KAAPIT
Valmiskeittiön ja kiinteiden kaappien tapauksessa suosittelemme niiden etukäteen kokoamista ja laminaattilattian asentamista
ainoastaan sokkelin taakse saakka.
PUTKET

1

3

2

4

Mittaa putkien sijainti ja merkitse lautaan (huomaa reunasauma).
Tee aukko vähintään 16 mm suuremmaksi kuin putken läpimitta.
Sahaa aukot 45°:n kulmaan.
Sovita ja liimaa sahattu pala.

OVENKEHYKSET

1a

1b

1c

2

a

b
=+

16 mm

c

Puuovien karmit suosittelemme lyhentämään laminaattilattian ja alusmateriaalien korkeuteen toimeksiantajan ohjeiden mukaan.
(kuva 1a)
Asenna laminaattilattia nyt oven karmin alle - jätä tarvittava elämisvara. Siinä tapauksessa, että lattian asennus päättyy karmin 		
alle, voidaan kyseinen lauta kallistaa ja laskea alas pitkittäissuuntaisesti. Lopuksi työnnetään lattialla vaakasuorassa oleva 		
lautaovikehyksen alle ja päätypuolen liitäntä lukitaan puukapulan ja vasaran avulla vaakasuoraan koputtamalla. (kuvat 1b + 1c)
Jos ovenkehyksiä ei voi lyhentää (kuten metalliset kehykset), asennetut reuna-/seinäsaumat on suljettava/peitettävä
kestoelastisella saumausmateriaalilla tai soveltuvalla lattialistalla. (kuva 2)
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LISTAT JA JALKALISTAT
aqua+-laminaattilattian asianmukaisen asennuksen jälkeen asennetaan myös vaadittavat alumiiniset lattialistat sekä jalkalistat.
Käytä kosteissa tiloissa EGGER:n aqua+-laminaattilattioille ainoastaan järjestelmään sopivia muovisia aqua+-jalkalistoja. Tiivistä
laminaattilattian ja jalkalistan sekä/tai lattialistan ja seinän välinen sauma vettäläpäisemättömäksi. Lyhyt ja yksinkertainen
asennusohje löytyy järjestelmän lisävarusteista.
Huom! Useimmat listatyypit edellyttävät peruslistan (alalistan) asentamista ennen laminaattilattian asennusta varsinaisen listan
kiinnittämistä varten.

5. PUHDISTUS JA HOITO
Kuten kaikkia lattiapinnoitteita, myös uutta aqua+-laminaattilattiaasi tulee suojella lialta ja likavedeltä (esim. kengissä
kulkeutunut 		
sadevesi tai lumi) asianmukaisten kynnysmattojen avulla. Katso myös kohta "Julkiset tilat".
Laita tuolinjalkojen, pöydänjalkojen ja muiden huonekalujen alle huopapalat.
Älä työnnä raskaita huonekaluja - nosta ne.
Huonekalupyörien tulee olla pehmeää pyörätyyppiä = W.
Älä anna lattialla seisovien vesilammikoiden/-roiskeiden (märkyys) tai kosteuden kuivua, vaan kuivaa mahdollisimman nopeasti
(1 tunnin sisällä).
aqua+-laminaattilattiat voidaan puhdistaa kaupallisilla höyrypesureilla ilman lisä-/puhdistusaineita. Höyrypesuria on tällöin 		
pidettävä jatkuvasti liikkeessä, jottei pisteittäinen höyrykosketus kestä 30 sekuntia pidempään.
Puhdista lattia vain nihkeäpyyhinnällä.
Poista laminaattilattialle roiskunut saniteettipesuaine välittömästi (15 minuutin sisällä). Alue, jolla roiskeet sijaitsevat on 		
neutralisoitava vedellä.
Älä käytä lattialla koskaan hankaus- tai hionta-aineita.
Älä käytä kalvoa muodostavia puhdistusaineita (suosittelemme järjestelmään sopivaa puhdistusainetta EGGERin CLEAN IT).
Vahaus ja kiillotus ei ole tarpeen eikä sallittua.
Laminaattilattian pinnan lakkaaminen ei ole tarpeen eikä sallittua.
Käytä imuroitaessa lattiasuulakkeita.
Hoito-ohjeen ja takuukortin saat valtuutetulta jälleenmyyjältäsi.
Laminaattilattiassa olevat pienet vauriot voidaan korjata järjestelmään sopivalla EGGERin DECOR MIX & FILL -korjausmassalla.
Suurempien vahinkojen kohdalla on mahdollista vaihtaa yksittäisiä lattialautoja tai useampiakin ammattiasentajan toimesta.
Pyydettäessä toimitamme tätä koskevat erityiset ohjeet.
Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, mikäli sinulla on kysyttävää, tai erityisasennuksissa, kuten esim. portaat.

*Tässä pätevät EGGER:n laminaattilattioiden takuuehdot, jotka ovat saatavissa jälleenmyyjältäsi tai ladattavissa internetistä.
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