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Starfloor Click 55 asennus
Alustan on oltava luja, joustamaton, puhdas, kuiva ja 
tasainen.  Alustan tulee täyttää SisäRYL 2013 -
vaatimukset tasaisuuden osalta. Tasoita lattia, jos epäta-
saisuutta on enemmän kuin 3 mm kahden metrin mat-
kalla.

Ennen päällysteen asennusta tulee betonilattian 
suhteellinen kosteus mitata Betonitiedon ja Lattia- ja 
seinänpäällysteliiton 2007 julkaiseman Betoniraken-
teiden päällystämisohjeen mukaisesti. Betonin suhteel-
linen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointi-
syvyydellä A korkeintaan 90 % RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 
x A korkeintaan 75 % RH. Mittaukset on dokumentoi-
tava.

Asennuksessa huonetilan, materiaalin ja alustan lämpö-
tilan on oltava +18 - 24°C ja suhteellinen ilmankosteus
35 - 60 % RH.

Lattialämmitys on toteutettava siten, ettei lattianpääl-
lyste joudu alttiiksi yli 27°C lämpötilalle, koska päällys-
teessä voi ilmetä värjääntymistä tai muita muutoksia.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää asennuksiin, joissa 
pinta joutuu alttiiksi suurille lämpötilan vaihteluille, 
kuten esimerkiksi voimakkaalle auringonpaisteelle. 
Nämä voivat aiheuttaa tuotteeseen ei-toivottuja mitta-
muutoksia. 
Tuotteen asentaminen on helppoa, eikä liimaa tai 
erikoistyökaluja tarvita. Starfloor Click asennetaan ns. 
uivaksi, eli sitä ei kiinnitetä alustaan. Tuote voidaan 
asentaa suoraan vanhan kiinteän ja kovan lattian 
(esim. muovipäällysteen) päälle.

Sitä ei saa asentaa kiintokalusteiden eli esim. vaate-
komeroiden, keittiökalusteiden tai -saarekkeiden alle. 
Huomattava on, että myös raskaat huonekalut 
saattavat lukita sen paikoilleen.

Starfloor Click ei sovellu ulkotiloihin, märkäti-
loihin tai saunoihin.

Sallitut alustat:
• Betoni

• Rakennuslevy

• Laminaatti/parketti

• Kompaktit PVC-matot

• Keraamiset laatat (maks. sauma: <5 mm lev./<2 mm syv.)

Tarkomfort Premium asennus
Suosittelemme käyttämäänTarkomfort Premium 
alusmateriaalia kaikilla alustoilla. Se antaa seuraavia 
etuja: 

• Tasoittaa alustan pieniä epätasaisuuksia, kuten esim.
asennettaessa keraamisen laatan tai vanhan puulattian
päälle

• Parantaa askeläänitasoa n. 19-20 dB.

Maksimi asennusalue
”Selkeitä” (suorakaiteenmuotoisia) alueita voidaan 
normaalisti asentaa yhtenäisenä alueena aina 150 m2 
saakka. Huoneen leveys ja pituus voi maksimissaan 
olla 15 m.
Isommat alueet tulee jakaa osiin liikuntasaumoilla.

Työkalut
Tarvittavat työkalut: mattopuukko, suorakulma, kumi-
vasara, mitta ja kynä.

Varastointi
Tuotetta tulee säilyttää samassa huonetilassa, johon 
lattia asennetaan vähintään 24 h, ja lämpötilan tulee 
olla vähintään +18 ºC . Ilman suhteellinen kosteus 
tulee olla 30- 60 %. Paketit tulee varastoida tasaisella 
alustalla ja paketit hyvin kohdakkain.

Lattialämmitys
Lattialämmitys on toteutettava siten, ettei lattianpääl-
lyste joudu alttiiksi yli 27°C lämpötilalle, koska päällys-
teessä voi ilmetä värjääntymistä tai muita muutoksia.

Suunnittele asennus
Lankut asennetaan päävalon suuntaisesti. Ennen kuin 
alat asentaa, mittaa huoneen leveys (vähennä siitä 
elämisvarat eli noin 10-20 mm) ja tarkista, että 
viimeinen rivi on yli 5 cm leveä. Jos näin ei ole, tulee 
ensimmäistä riviä kaventaa siten, että viimeisen rivin 
leveydeksi saadaan yli 5 cm.

Tarkastus
Tarkasta jokainen lankku ennen asennusta. Viallista 
tuotetta ei saa asentaa. Asentaja vastaa siitä, että 
viallista tuotetta ei asenneta vaan se otetaan sivuun. 
Tarkett antaa veloituksetta viallisen materiaalin tilalle 
uuden materiaalin.

Huomioi elämisvarat
Jätä kiilojen avulla 5-10 mm elämisvara kaikkien 
seinien ja muiden kiinteiden esteiden vierustoille ja 
huoneiden väliin. Poista kiilat, kun asennus on valmis. 
Peitä elämisvarat ja liikuntasaumat sopivalla listalla.

Lattian hoito
Käytä kuivia tai nihkeitä siivousmenetelmiä. Suojaa lattia 
hiekalta. Käytä sisääntulomattoa ulko-oven molem-min 
puolin ja huopatassuja huonekalujen jalkojen alla. 
Huonekaluja ei saa vetää lattian pinnalla. 
Katso tarkemmat ohjeet: www.tarkett.fi. 
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Mukauta tuote asennusolosuhteisiin ennen
asennusta vähintään 24 tuntia yli +15 asteen
lämpötilassa (48 tuntia mikäli tuotetta on
säilytetty kylmässä ja kosteassa tilassa).
Säilytä pakkaukset vaaka-asennossa. Tarkista
sekä ennen asennusta että asennuksen 
aikana, ettei lankuissa ole näkyviä virheitä. 
Virheellisiä lankkuja ei saa asentaa. Tarkista 
myös, että alusta on puhdas, kuiva, vakaa ja 
tasainen. Yli 3 mm epätasaisuudet tulee hioa/
tasoittaa ennen asennusta, eikä yli 4 mm 
halkeamia saa esiiintyä.

Lattia asennetaan uivaksi. Jätä 5-10 mm 
elämisvara seinien ja kaikkien kiinteiden 
esteiden vierustoille. Käytä kiiloja. Jos 
viimeinen rivi on kapeampi kuin 5 cm, täytyy 
ensimmäisen rivin lankkuja kaventaa niin, 
että viimeinen rivi on leveämpi kuin 5 cm.

Laita ensimmäinen lankku huoneen
”vasempaan kulmaan” tappipontti seinää
vasten ja urapontti huoneeseen päin, ks.
kuva. Urapontti tulee ’etenemän’ suuntaan.

Aseta toinen lankku kiilojen avulla 
paikoillee ja taita alas. Naputa päätypontti 
lukitukseen kumivasaralla.

Tee ensimmäinen rivi valmiiksi. Katkaise
ensimmäisen rivin viimeinen lankku oikean
pituiseksi. Merkitse siihen se pituus, joka
tarvitaan. Vedä lankun yläpuolelle viilto
mattopuukolla ja taita lankku esim.
pöydänreunaa vasten.

Aloita toinen rivi sillä lankulla, joka jäi jäljelle
ensimmäisestä rivistä (mikäli se on vähintään
30 cm pitkä). Muista jättää väli lattian ja 
seinän väliin. Aseta lankku ensimmäisen rivin 
ponttiin ja taita alas.
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HUOM! Päätyponttien limitys tulee olla 
vähintään 30 cm sekä ulkonäön että vakau-
den takia.
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Levitä Tarkomfort Premium-alusmateriaali
reunat vastakkain puskusaumaan.
Tarkomfort Premium asennetaan 90 asteen
kulmaan Starfloor Clickiin nähden.

Asenna kaikki seuraavat lankut samoin 
naputtaen päätypontti kiinni kumivasaralla. 
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Putkien kohdat: mittaa putken halkaisija ja merkitse putken paikka ja halkaisija vinyylilankkuun. Poraa reikä (putken halkaisija + 5 - 10 mm) ja sahaa 
45 asteen kulmassa reikään nähden pois pala, joka tulee putken taakse seinää vasten. Aseta lankku paikalleen, liimaa irtopala kiinni ja peitä putkivai-
poilla.
Viimeistely: ota varovasti pois asennuskiilat ja laita listat, putkivaipat ym.

Viimeinen rivi: viimeisen rivin lankut eivät 
välttämättä ole sopivan levyisiä. Kavenna ne 
tarvittaessa näin: aseta viimeinen eli lankku jota 
olet asentamassa tappipontti seinään päin suo-
raan sen lankun yläpuolelle, joka on toiseksi vii-
meisessä rivissä. Aseta päälle lyhyt (normaalile-
vyinen) vinyylilankun pala ja mittaa väliin jäävä 
tila liikuttamalla laudanpalaa seinää pitkin. 
Merkitse viimeisen lankun sahauslinja lyijyky-
nällä. Muista että lattian ja seinän väliin jää muu-
taman millin tila. Sahaa tai leikkaa linjaa pitkin. 
Jos viimeistä lankkuriviä ei ole sahattu, tappi-
pontti on sahattava irti, jotta liikuntasauma 
säilyy.
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Lattian hoito

Käytä kuivia siivousmenetelmiä.  Käytä soveltu-
vaa matotusta ulko-oven molemmin puolin 
estääksesi hiekan ja kuran sisään kulkeutumisen. 
Asenna huopatassut huonekalujen jalkoihin. 
Lue lisää www.tarkett.fi

Tiedot
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo

Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
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Käytä toisesta rivistä leikatusta lankusta loput
kun aloitat kolmannen rivin. Aloituspala 
tulee olla vähintään 30 cm. Jatka näin kunnes 
koko lattia on asennettu.
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