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ASENNUSOHJE täysrunkoiselle vinyylikorkille
5Gi päätypontti ja 2G pitkän sivun pontti
Yleistä
Vinyylilankut suositellaan asennettavaksi pitkät saumat valon suuntaisesti. Asennuslämpötilan tulisi
olla 17-23 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 50-60 %. Ennen asennusta vinyylilankkujen tulee olla
avaamattomissa paketeissa 48 h siinä tilassa johon ne tullaan asentamaan.
Lankut tulee tarkastaa ennen asennusta ja viallisia lankkuja ei tule asentaa. Viallisia, jo asennettuja
tuotteita emme korvaa.
Alusta
Asennusalustan tulee olla kiinteä, sileä, suora, joustamaton ja puhdas kaikesta irtoroskasta. Loivaa
heittoa saa maksimissaan olla 2 mm metrin matkalla.
Vinyylilankun voi asentaa tässä kappaleessa määriteltyjen lattiapintojen päälle. Erillistä
askeläänieristettä korkkipohjaisen vinyylilankun kanssa ei saa käyttää. Laattalattioiden saumat tulee
tasoittaa ja lankku-/lautalattian päälle asentaa esim. kovalevy, jotta asennusalusta on tasainen.
Epätasaisuudet asennusalustassa saattavat näkyä valmiissa lattiapinnassa ja täten vaikuttaa lattian
ulkonäköön. Lattialämmitystä käytettäessä lattiapinnan lämpö ei saa ylittää 27 °C.
Betoni
Betonin kosteus ei saa ylittää 85 RH % :a.
Puu/lastulevy
Olemassa olevat uivat lattiapinnoitteet tulee poistaa ja puu-/lastulevypohjan tulee olla stabiili
ja tasainen. Puun suhteellinen
kosteus ei saa ylittää 10 %:a.
Sopimattomat alustat
- kokolattiamatto
- pehmeä/joustava asennusalusta (esim. pehmeä muovimatto)
- erilliset aluskatteet (tuotteessa valmiiksi integroitu korkkikerros)
- ulkotilojen, solariumeiden, saunojen tai märkätilojen lattiat
- lämmittämättömien huonetilojen lattiat
- märkä asennusalusta
- epätasainen asennusalusta
- vanhat, uivat lattiapinnoitteet

Huomioita asennuksesta
Asenna lankut vasemmalta oikealle. Aloita huoneen vasemmasta nurkasta siten, että urospäätypontti
ja urospontillinen pitkä sivu on vasten seiniä. Tässä vinyylikorkissa on lyhyellä sivulla päältä
painamalla lukittuva lukkopontti, jonka lukitus varmistetaan kevyesti kumivasaralla napauttelemalla.
Uivaksi asennetun vinyylilankkualueen tulee voida elää joka suuntaan. Seinien ja kaikkien kiinteästi
asennettujen kalusteiden vierille tulee jättää vähintään 5-10 mm elämisvara. Elämisvara tulee jättää
myös esim. putkien läpivientien ympärille. Seinien vierillä suosittelemme käyttämään asennuskiiloja,
jotta vinyylilankut eivät asennuksen aikana liiku kiinni seinään.
Mikäli asennettavan alueen mitta ylittää 15 m on jätettävä leveämpi elämisrako tai tehtävä
liikuntasauma. Huomioithan, että toisinaan lattia pääsee elämään vain toiseen suuntaan, esim. jos
päällä on painavia kalusteita. Liikuntasaumat tulee jättää myös huoneiden välisiin oviaukkoihin.
Kiinteitä kalusteita, kuten keittiökalusteita ei suositella asennettavaksi uivien lattiamateriaalien päälle.
Liikuntasaumat tulee peittää asiaan kuuluvilla taso-, eritaso- tai päätelistoilla. Seinien vieressä oleva
elämisvara peitetään jalkalistalla.
Suositeltu asennussuunta on huoneen pisimmän seinän tai valonsuunnan mukaisesti. Päätysaumojen
limityksen tulee olla minimissään 40 cm.
Suosittelememme asennettavan tilan mittaamista, jotta aloittavan laudan pituus/leveys voidaan
määritellä siten ettei liian lyhyitä/kapeita paloja jää asennuksen loppuun. Viimeisen rivin minimi leveys
on 5 cm.
Ensimmäinen vinyylilankkulautarivi
Aloita asennus vasemmalta oikealle. Asenna ensin koko asennussuunnan mittainen yksittäisten
lankkujen rivi siten, että pitkän sivun urospontit ovat seinää kohti. Lukitse päätypontit toisiinsa lauta
kerrallaan, päältä painamalla ja varmista lukittuminen napauttelemalla kuminuijalla. Tarkasta
vinyylilankkurivin suoruus, jotta asennus jatkossa sujuu vaivattomasti.
Toinen vinyylilankkulautarivi
Toisen lankkurivin asennus aloitetaan niin ikään vasemmalta oikealle. Aseta toisen lankkurivin
ensimmäisen lankun urospontti 20-30° kulmaan ensimmäisen rivin ensimmäisen lankun
naarasponttiin ja lukitse pontti. Päätypontit lukitaan päältä painamalla. Seuraavan laudan pitkän sivun
urospontti asetetaan edellisen rivin naarasponttiin n. 20-30° kulmassa (1. kuva). Lautaa liu'utetaan
varovasti vasemmalle niin pitkälle, että lautojen päät ovat puskussa (2. kuva). Pitkän sivun pontti
lukitaan painamalla lautaa lattiaa päin (3. kuva). Samalla päädyn pontti painetaan käsin paikalleen
(4. kuva). Päädyn pontin lukittuminen varmistetaan napauttelemalla kumivasaralla (5. kuva).
Päätypontin pitäisi nyt olla lukittunut (6. kuva). Mikäli pontti ei mene kiinni, tarkasta ettei välissä ole
roskaa. Joskus pontin paikalleen meneminen pitkällä sivulla voi vaatia pientä ylös alas liikuttelua.
Toista asennusohjetta kunnes asennus on valmis. Mikäli rivin loppuun jää alle 20 cm mittainen laudan
kappale, aloitetaan seuraavan rivin asennus täydellä laudalla tai täydestä laudasta leikatulla, min. 20
cm kappaleella siten, että edellisen rivin päätysaumoihin jää min. 40 cm limitys.
Lukitut laudat voi myös irroittaa toisistaan. Katso asennusohjeen lopusta havainnekuvat pontin
purkamisesta.

Viimeistely
Voit kävellä asennetun lattiapinnan päällä välittömästi ja asentaa tarvittavat listat. Listoja ei saa
kiinnittää vinyylilankkuun siten, että ne estävät asennetun alueen vapaan liikkumisen. Mikäli
asennetulle alueelle jää rakoja, joiden kohdalle ei voi asentaa listaa ne voi täyttää elastisella
massalla.
Hoito
Asennuksen jälkeen vinyylilankut puhdistetaan poistamalla irtonaiset roskat ja pinta pestään kostealla
puhdistusliinalla. Pesuaineena käytetään polyuretaanille sopivaa, mietoa puhdistusainetta.
Liuottimien, lääkkeiden, desinfiointiaineiden, hiusvärien, tervan, rasvan, öljyn, mustekynän musteen
sekä värjättyjen kumimateriaalien aiheuttamat tahrat tulee poistaa välittömästi, jotta vältytään
pysyviltä värjäymiltä.
Yllä mainittuja tuotteita käsiteltäessä lattia tulee suojata asianmukaisesti. Käytettävät puhdistusaineet
tulee aina laimentaa ko. tuotteen ohjeen mukaisesti.
Kaikkien kalustejalkojen alla tulee olla asianmukaiset huopa-/mohairsuojat mahdollisten naarmujen,
painaumien ja värjäymien estämiseksi. Kovien kalustepyörien alla tulee käyttää tarkoituksen mukaista
suojakalvoa.
Sisääntuloissa sekä kovan käyttökuormituksen alueilla, kuten kassa-/palvelulinjastojen kohdalla on
käytettävä ovi-/suojamattoja. Matoilla tulee myös estää hiekan ja hiekoitussepelin kulkeutuminen
lattialle.
Lisätietoja ja ohjeita tarvittaessa myyjältä.
Asennusohjekuvat:
1. kuva

2. kuva

3. kuva

4. kuva

5. kuva

6. kuva

Lukittujen lautojen irroittaminen toisistaan:
1. kuva

2. kuva

3. kuva

Purku suoritetaan aina riveittäin.

Avaa ensin pitkän sivun pontti.

Laske lankut varovaisesri lattialla.

4. kuva

5. kuva

6. kuva

Päätypontit irroitettaan lankku
kerrallaan liu'uttamalla.

Varovaisuutta käyttäen liu'uta päätyjä
vastakkaisiin suuntiin.

Jatka liu'utusta, kunnes lankut ovat
kokonaan irti toisistaan.

