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Yleistä
Uniclic Multifit on käänteentekevä lautaparketin asennusmenetelmä. Nerokkaan uros- ja
naarasponttirakenteen ansiosta laudat voidaan napsauttaa yhteen helposti. Uniclic Multifit on
ainutlaatuinen,koska laudat voidaan asentaa kolmella eri tavalla:
A. Napsauta yhteen 20–30° kulmassa. Katso kuvat 1A - 1B.
B. Paina alas lankun lyhyelta sivulta. Katso kuvat 2A - 2B.
C. Naputa laudat yhteen vaakasuorassa (vaikeasti asennettavissa paikoissa) Uniclic Multifit lyontipalikan avulla. Katso kuvat 3A - 3B.
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Esivalmistelu
Asennus onnistuu hyvin, kun noudatat ohjeita huolellisesti.
Ennen asennusta ja asennuksen aikana on tärkeää tarkistaa riittävässä valossa, että kaikki laudat ovat
virheettömiä eikä niissä ole vaurioita. Vaurioituneita lautoja EI saa asentaa lattiaan.

MATERIAALIN TASAANNUTTAMINEN
Parketti on kuivattu etukäteen vastaamaan puun optimikosteutta. Tästä syystä laudat on tasaannutettava
pakkauksissaan kahden vuorokauden ajan siinä tilassa, johon lattia lopullisesti asennetaan.

YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA JA ILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS
Oikea asennuslämpötila on 18–24 °C ja ilman suhteellinen kosteustaso 40–60 % (SisäRYL). Puulattialle on tärkeää, että ilman suhteellinen kosteus on 40–60 % myös asennuksen jälkeen. Talvikuukausina
huoneilma on tavallisesti erittäin kuivaa. Tämän vuoksi on syytä käyttää ilmankostuttajia, jotta kosteus
pysyy tasaisena. Kesällä ja syksyllä, kun suhteellinen kosteus on korkea, on huolehdittava huoneen
riittävästä tuuletuksesta.

HUONEEN VALMISTELU ASENNUSTA VARTEN
Tarkista, että ovet voi avata ja sulkea lattian ja aluskatteen asennuksen jälkeen (vähintään + 1 cm)
Tarkista, voidaanko vanhat jalkalistat irrottaa. Seinän alaosan voi myös jättää entiselleen ja viimeistellä
Quick•Step listoilla.
Varmista, että aluslattia on tasainen, suora, liikkumaton, puhdas, luja ja kuiva. Suurin sallittu
tasaisuuspoikkeama on 3 mm 2 metrin matkalla (SisäRYL2000). Aluskate ei riitä tasoittamaan
epätasaisuuksia. Useissa Quick•Step aluskatteissa on kosteussulku. Ne vaimentavat ääntä ja tasoittavat
pieniä epätasaisuuksia. Sileä yläpinta helpottaa puulattian asennusta ja sallii lattian elämisen. Lisätietoja
Quick•Step aluskatteista ja niiden asennuksesta saat aluskatepakkauksesta tai jälleenmyyjältä.

Betoninen aluslattia
Uudisrakennukset:
Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että betonilaatan on annettava kuivua vähintään 1,5 viikkoa kutakin
1 cm kohden 4 cm paksuuteen saakka. Siltä osin kuin laatan paksuus ylittää 4 cm kuivumisaika on
kaksinkertainen. Esimerkiksi 6 cm valun kuivuminen vaatii siis vähintään 12 viikkoa. Alustan kosteus
todetaan aina ennen puulattian asentamista. Betonin suhteellinen kosteus saa olla enintään 80 %
(SisäRYL2000). Kiviainespohjaiselle alustalle asennetaan aina kosteussulku ennen puulattian asentamista. Jos aluslattiassa on lattialämmitys, lämpötila ei saa ylittää 28,8 °C. Kysy jälleenmyyjältä lisätietoa
puulattian asennuksesta lattialämmityksen päälle.

Vanhat rakennukset:
Kosteutta läpäisevä, huokoinen tai liian pehmeä vanha lattianpäällyste (esim. tekstiilimatto) on poistettava. Vedenpitävää, ehjää ja tiivistä lattianpäällystettä (muovimatto, linoleumi jne.) ei tarvitse poistaa.
Käytä tarvittaessa aluskatetta. Suosittelemme Quick•Step aluskatetta.

Puinen aluslattia
Poista mahdollinen vanha lattianpäällyste.
Varmista, että lattia on tukeva. Kiinnitä irtonaiset laudat ja oikaise lattia tarvittaessa.
Kosteussulkua ei käytetä.
Asenna laminaattilaudat vanhoihin lautoihin nähden poikittain.
Lattianalaisen ryömintätilan on oltava hyvin tuuletettu. Poista mahdolliset esteet ja varmista riittävä
tuuletus (tuuletusaukkojen kokonaispinta-alan tulee olla vähintään 4 cm lattianeliömetriä kohti).
Puun kosteuspitoisuus saa olla enintään 12 %.
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Asennustarvikkeet
Puulattian asennuksessa käytettävien vakiotyökalujen (vasara, saha, kynä, mitta jne.) lisäksi tarvitset
seuraavat tarvikkeet:
- Asennussarja (lyöntirauta, kiiloja ja lyöntipalikka, jotka on tarkoitettu Uniclic Multifit -parketin
asennukseen)
- Aluskate
- Hoitotuotteet
Muiden kuin Quick•Step -tarvikkeiden käyttö saattaa vahingoittaa Quick•Step -parkettilattiaa.
Tällöin lattian takuu ei välttämättä ole voimassa. Tästä syystä suosittelemmekin, että käytät ainoastaan Quick•Step -tarvikkeita, jotka on varta vasten suunniteltu ja testattu Quick•Step -lattioita varten.

ALUSKATE
Alustan tulee olla tasainen ja suora. Alustan epätasaisuuksia ei voi korjata aluskatteella.
Kiviainespohjaisella alustalla (esim. betonilaatta) tulee aina käyttää kosteussulkua.
Käytä AINOASTAAN Quick•Step -aluskatteita, joissa kosteussulku on mukana. Katso kuva 4A.

Lattian asennus
Lautojen sahaaminen: Rivin viimeiset laudat sahataan sopivan mittaisiksi. Jotta jälki olisi siisti,
laudat tulisi aina sahata pohjapuolelta pistosahaa, kuviosahaa tai käsipyörösahaa käytettäessä ja
pintapuolelta käsisahaa tai sähkösahaa käytettäessä.Quick•Step Uniclic Multifit -parketti on puuta.
Koska huoneilman suhteellinen kosteus vaihtelee – esimerkiksivuodenaikojen mukaan – on tärkeää,
että lattia saa elää (laajentua ja kutistua) esteettä. Laajentuminen ja kutistuminen tapahtuvat lineaarisesti, joten mitä suurempi lattian pinta-ala on,
sitä suurempi on liikuntavaran oltava. Lattian on voitava laajentua ja kutistua kaikkiin suuntiin.
Tämän vuoksi seinien vierustoilla on oltava 10–15 mm leveät liikuntavarat. Katso kuva 4B.
Liikuntavara tarvitaan myös putkien läpivienneissä ja kynnyksien vieressä.

Jos lattian pituus on yli 12 m ja leveys yli 8 m, tarvitaan liikuntasauma. Eri huoneiden välille tarvitaan
aina liikuntasauma (esim. oviaukon kohdalle). Peitä se liikuntasaumalistalla. On suotavaa asentaa
laudat pisimmän seinän tai huoneeseen tulevan valon suuntaisesti. Voit aloittaa asennuksen nurkasta
tai huoneen keskeltä. Voit työskennellä oikealta vasemmalle tai vasemmalta oikealle.

KOLME ENSIMMAISTA RIVIA
Aloita ensimmäinen rivi kokonaisella laudalla. Sahaa pois ensimmäisen laudan pitkä ja lyhyt urospontti seinän puolelta. Katso kuva 5.
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Oikea asennustapa. Katso kuvat 6.1 > 6.8.

VIIMEINEN RIVI
Jätä myös viimeisen rivin ja seinän väliin 10–15 mm:n liikuntavara. Ota se huomioon, kun
kavennat reunimmaisia lautoja.
Vaikeapääsyisissä paikoissa voit käyttää Uniclic Multifit -lautojen asennukseen lyöntipalikkaa tai
-rautaa ja vasaraa (esimerkiksi seinänvierustoilla).

Katso kuvat 7A - 7B - 10A - 10B.

Quick•Step parketti tulee asentaa uivaksi. Asennusta alustaan liimaamalla ei
suositella Suomen olosuhteissa!
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PUTKIEN LAPIVIENNIT
Mitoita putken läpiviennin kohdalla olevan lautarivin aloituskappale siten, etta putki tulee tarkasti
sen ja seuraavan laudan välisen poikittaissauman kohdalle. Poraa läpivientiä varten reikä terällä,
jonka läpimitta on putken paksuus + 20 mm. Napsauta lautojen päät yhteen ja poraa reikä
päätysaumaan. Asenna sen jälkeen laudat lattiaan. Katso kuvat 9A - 9B - 9C.

OVEN KARMILISTOJEN ALLE
Sahaa laudat siten, että asennuksen jälkeen liikuntavaraksi jää vähintään 10 mm.
Ellei lautoja voi asentaa kallistamalla, naputa ne yhteen vasaran ja lyontiraudan tai -palikan avulla.

Katso kuvat 10A - 10B.

Viimeistely

Poista kaikki kiilat. Leikkaa laminaatin alta tuleva muovikalvo lattian pintaa pitkin ennen jalkalistan
asentamista. Kiinnitä jalkalistat seinään. Jalkalistoja ei saa kiinnittää lattiaan. Kun jalkalistat on
kiinnitetty seinään, lattia voi elää jalkalistan alla. Viimeistele putkien läpiviennit manseteilla.

Katso kuva 11.

Lattialämmitys
Quick•Step Uniclic Multifit -parketti sopii käytettäväksi “matalalämpöisen” lattialämmityksen kanssa.
Tämä tarkoittaa lattialämmitysjärjestelmiä, joissa lämpöelementit – kuumavesikierto tai sähkö – on
upotettu lattiaan. Lämpökelmut tai muut ”uudet” järjestelmät eivät aina sovellu tähän tarkoitukseen.
Järjestelmä, joka lämmittää talvella ja viilentää kesällä, voi teknisistä ja fyysisistä syistä olla ongelmallinen yleensä orgaanisen lattiamateriaalin yhteydessä ja varsinkin parketin ollessa kyseessä. Voimakkaasti elävät pyökki- ja vaahteraparketit EIVÄT sovi lattioihin, joissa käytetään lattialämmitystä.
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Lattialämmitys on asennettava järjestelmän toimittajan antamien ohjeiden ja yleisesti hyväksyttyjen
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Aluslattian on oltava riittävän KUIVA (suhteellinen kosteus
enintään 80 %, SisäRYL) ennen lattianpäällysteen asennusta. Uudisrakennuksessa lämmityksen voi
aloittaa aikaisintaan 21 vuorokautta tasoitteen valun jälkeen. Uuden tasoitevalun ollessa kyseessä on
noudatettava järjestelmän toimittajan ohjeita. Pyydä nähtäväksesi lämmityskäytäntöohjeet, elleivät ne
muuten ole käytettävissä.

Aloita lattian lämmittäminen vähintään kaksi viikkoa ennen parketin asennusta, mielellään jo
aikaisemmin. Lisää lämpötilaa vähitellen, enintään 5 °C päivässä lattialämmitysjärjestelmän toimittajan
antamien ohjeiden mukaan.
Kytke lämmitys kokonaan pois päältä 2 vrk (48 tuntia) ennen lattian asennuksen aloittamista.
Lattian maksimilämpötila saa olla 18 °C.
Odota ainakin 48 tuntia lattian asennuksen JALKEEN, ennen kuin kytket lämmityksen uudestaan
päälle, lisäten sitä vähitellen (5 °C/vuorokausi) käyttölämpötilaan.
Aluslattian suurin sallittu pintalämpötila on 27 °C. Lisää ja vähennä lämpötilaa AINA VÄHITELLEN,
kun lämmityskausi alkaa tai loppuu.
Varmista, että huoneilman suhteellinen kosteus on 40–60 % (SisäRYL).
- Parketti on luonnonmateriaali, joka elää (kutistuu ja laajenee) vuodenaikojen vaihtelun mukaan.
- Lämmityskauden aikana saattaa ilmetä saumojen avautumista. Huolehdi huoneilman riittävästä
kosteudesta (SisäRYL, 40-60 %).

Hyvä tietää
Puu on luonnon materiaali, jonka rakenne ja värit vaihtelevat ja joka elää ilman suhteellisen
kosteuden ja lämpötilan vaikutuksesta.
Auringonvalo voi aiheuttaa puun värin muuttumista ajan myötä.
- Suojaa huonekalujen jalat huopapehmusteilla.
- Käytä kynnysmattoa, joka estää ulkoa tulevan lian, veden ja hiekan kulkeutumisen lattialle.
- Käytä “pehmeäpyöräisiä” toimistotuoleja (tyyppiä W, EN 12590), jotka soveltuvat parkettilattialle,
tai suojaa tuolin alusta muovipleksillä tai matolla.

Lattian hoito
Quick•Step Uniclic Multifit -parkettilattian päivittäiseen hoitoon käy parhaiten pölynimuri ja
Quick•Step -hoitosarja.
Nihkeään pyyhintään suosittelemme Quick•Step hoitosarjaa: suihkuta Quick•Step -hoitotuotetta
suoraan puhdistusliinaan (pakkauksen ohjeen mukaan)
Älä käytä liian kosteita hoitomenetelmiä.

HUOM! Hyvän ja ongelmattoman lopputuloksen saat käyttämällä aina Quick•Step -hoitotuotteita.
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