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Moduleo Transform DB vinyylilaatta
Kestävä ja laadukas vinyylilattia kovaan julkitilakäyttöön KL 33/42.
Luja, lasikuituvahvisteinen rakenne.
Mittavakauden takaa kaksi lasikuitukerrosta.
Kestävä kulutuspinta 0,55 mm, kokonaisvahvuus n. 2,5 mm
Paino n. 4,030 g/m2
Protectonite® PUR – käsitelty pinta
Hyvin kosteutta ja kulutusta kestävä ja helppohoitoinen.
Paloturvallinen: Bfl- S1 FloorScore®.-hyväksytty (täyttää LEED-luokituksen sisäilmavaatimukset)
Lautakoko 196 x 1320 x 2,5 mm - 14 lautaa/ltk = 3,62 m2

Aluslattia

Alustan tulee olla tasainen, kiinteä, puhdas ja kuiva. Alustassa ei saa olla aineita, jotka reagoivat
haitallisesti kiinnitysliiman tai päällysteen kanssa. Alustan tulee antaa päällysteelle ja sen kiinnitykseen
käytettäville tarvikkeille hyvä kiinnittyvyys eikä siinä saa olla päällystettä vahingoittavia tai päällysten
läpi erottuvia, haittaavia kohoumia, uria tai kuoppia.
Betonialusta tasoitetaan lattiantasoitukseen tarkoitetulla sementtipohjaisella tasoitteella, jonka tulee
toimia käytettävän liiman kanssa.
Alustan kosteus mitataan ennen lattianpäällysteen asentamista. Betonin suhteellinen kosteus saa olla
enintään 85 %. Maavaraiselle betonilattialle tulee asentaa kosteussulku.

Käyttöalue

Kovan kulutuksen julkiset tilat, kuten myymälät, kahvilat, ravintolat jne

Tasaannutus

Tuotteiden tulee tasaantua vuorokauden ajan ennen asennusta huoneenlämmössä (18–27 °C). Sama
lämpötila tulee säilyttää asennuksen aikana ja vuorokauden ajan sen jälkeen. Aluslattian (tasoitteen)
pintalämpötilan tulee olla vähintään 15 °C.

Asentaminen

Mittaa huone ennen asennuksen aloittamista ja jaa mitta lautojen leveydellä. Viimeisen rivin tulisi olla
vähintään puolen laudan levyinen. Moduleo Transform DB kiinnitetään dispersioliimalla, menetelmänä
märkäliimaus. Liima esim. Kiilto M1000, Cascoflex 3442 tai Thomsit 188E.

Huom!
Asenna yksittäiset laudat/laatat puskuun, painamalla kevyesti toisiaan vasten, varoen painamasta liian
voimakkaasti! Asenna kaikki laudat/laatat pohjassa olevan nuolen suuntaisesti. Jyrää lattia vähintään
50 kg jyrällä asennuksen edetessä ja sen jälkeen uudelleen 1-4 tunnin kuluttua.

Yleistä

Yhteen tilaan asennettavien pakkausten tulee olla
samasta värjäyserästä. Yksittäisten lautojen sävyissä voi
kuitenkin olla pieniä eroja. Virheellisiä lautoja ei saa
asentaa, vaan vahingoittuneet tai virheelliset laudat tulee
asettaa syrjään ja palauttaa. Palautuksen yhteydessä tulee
ilmoittaa tuote- ja valmistuseränumero. Pyörällisissä
toimistotuoleissa tulee käyttää w-tyypin pyöriä.
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