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Yleistä
Tämä korkealaatuinen tekstiilimattolaatta on tarkoitettu lattianpäällystealan ammattilaisen 
asennettavaksi. Jotta lopputulos olisi hyvä ja takuuehdot täyttyvät, laatat tulee asentaa 
asennusohjeiden mukaan.

- Lue asennusohjeet huolellisesti ja katso tarvittaessa asennusvideo verkosta (pakkausetiketissä 
 on älypuhelimella skannattava QR-koodi).

- Pyri aikatauluttamaan tekstiilimattolaattojen asennus työmaan loppuvaiheeseen, jotta 
 myöhemmät työvaiheet eivät vahingoittaisi päällystettä.

- Noudata SisäRYL 2013 mukaista ohjeistusta ja suosituksia.

Vastaanotto ja säilytys
- Tarkista, että pakkaukset ovat ehjät niiden saapuessa työmaalle. Merkitse mahdolliset vauriot  
 rahtikirjaan.

- Säilytä mattolaatat ja asennustarvikkeet kiinnitysolosuhteita vastaavissa olosuhteissa vähintään  
 24 tuntia ennen asennuksen aloittamista.
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Asennusolosuhteet
Asenna mattolaatat huoneenlämmössä, huomioiden myös liiman valmistajan suositukset 
asennusolosuhteista. 

 - Aluslattian lämpötila: vähintään 15 °C 
 
- Huoneilman lämpötila: vähintään 18 °C. 
 
- Ilman suhteellinen kosteus: enintään 65 %.

Lattialämmitys tulee sulkea ennen asennusta niin että lattia ehtii jäähtyä kunnolla. 
Se pidetään suljettuna 2 päivää asennuksen jälkeen. 

Aluslattian vaatimukset
Alusta on niin tasalaatuinen, elämätön, kiinteä, luja, kuva, tasainen ja puhdas, että työn loppu-
tulosta koskevat vaatimukset täyttyvät. Alustassa ei ole aineita (esim. öljy, rasva), jotka reagoivat 
haitallisesti kiinnitysliiman kanssa. Alusta antaa päällysteelle ja sen kiinnitykseen käytettävälle 
liimalle hyvän kiinnittyvyyden eikä siinä ole päällystettä vahingoittavia tai sen läpi erottuvia 
kohoumia, uria tai kuoppia (SisäRYL 2013)

- Suurin sallittu tasaisuuspoikkeama: + 3 mm 2 m matkalla.

- Voimakkaasti huokoinen (imevä) aluslattia primeroidaan. Huomioi myös liimavalmistajan 
 suositukset primerointitarpeen suhteen.

- Betonisen aluslattian suhteellinen kosteus: enintään 85 %, liimavalmistajan suosituksesta 
 riippuen.

- Vinyylilattia suositellaan poistettavaksi ja linoleumlattia tulee poistaa ennen liimalla 
 kiinnitettävän tekstiilimattolaatan asentamista

Tarvittavat työkalut
  Mitta  Tela liiman levittämiseen
  Suorakulma Liima  
  Kalkkilanka Mattojyrä (50 kg)
  Mattoveitsi

Liimatyypit:
  
Tarraliimaa käytettäessä ainoastaan alla mainittuja, hyväksyttyjä liimatyyppejä voi käyttää. 
Niitä ei saa laimentaa vedellä. Noudata liiman valmistajan käyttöohjetta.

 Laattapohja Liima Menekki 

 Ecotrust 350 ege modular glue n. 120-150 g/m2

   Bostik  Fix Tax n. 120-150 g/m2

   CascoProff teippiliima 3456 n. 120-150 g/m2
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Asennussuunnitelma
Tarkista laatan asennustapasuositus pakkauksesta. Takuun voimassaolo edellyttää, että laatat 
asennetaan suosituksen mukaisesti.

Tärkeää! Tee asennussuunnitelma! Mittaa huoneen pituus ja leveys ja jaa se laattojen leveydellä, 
niin saat selville, montako laattaa kumpaankin suuntaan tarvitaan. 

Aloita asennus lattian keskeltä. Paras lopputulos saavutetaan, kun asennus on symmetrinen ja 
viimeiset laattarivit ovat huoneen kummallakin puolella samanlevyiset.

Kuviolliset Cityscapes-laatat on pakattu kahdenlaisiin laatikoihin, joista toisissa on kookas A- ja 
toisissa B-kirjain. Nämä laatat sekoitetaan asennettaessa vuorotellen kummastakin laatikosta, ja 
asennetaan tämän jälkeen pohjassa olevan nuolen suuntaisesti.

Aloituskulman tekeminen kolmiomenetelmällä: 

1) Tee lattialle kalkkilangalla aloituslinja jonkun selkeän kiintopisteen, kuten huoneen pitkän  
 seinän suuntaisesti. 
-   Merkitse lattialle kaksi kohtaa (kuvassa kohta 1 ja kohta 2), jotka ovat mahdollisimman etäällä  
 toisistaan ja yhtä etäällä valitusta kiintopisteestä. 
-   Tee niiden kautta aloituslinja kalkkilangalla.

2) Tee toinen aloituslinja suunnilleen huoneen keskelle, kohtisuoraan ensimmäiseen nähden. 
Valitse risteyskohta siten, että viimeisistä laattariveistä tulee suunnilleen samanlevyiset. 
Käytä suurinta mahdollista 3-4-5 mittaa (esim. 6-8-10, 12-16-20)  kohtisuoran linjan määrittämi-
seen.

-   Mittaa täsmälleen 3 m matka lähtöpisteestä aloituslinjaa pitkin ja merkitse se viivalla.
-   Mittaa täsmälleen 4 m lähtökohdasta kohtisuoraan aloituslinjaan nähden ja merkitse se viivalla.
-   Mittaa täsmälleen 5 m kohdasta A kohtaan B ja piirrä viiva risteyskohtaan. 
 Näin saat täsmälleen 90° aloituskulman. 
-   Toista sama aloituslinjan vastakkaisella puolella 
-   Merkitse kohtisuora linja kalkkilangalla.

KOLMIOMENETELMÄ

Aloituslinja 1 
kalkkilangalla

Aloituskohta

Seinän suuntainen

Kohtisuora
aloituslinja 2

Toista linjan 1 alapuolella
ja tee aloituslinja 2 näin
saatujen leikkauspisteiden kautta

Kohta B leikkauspiste

5 m
4 m

3 m

Kohta A

Kohta 1Kohta 2
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Asennustyö
Varmista, että kaikki samaan tilaan tulevat mattolaatat ovat samasta valmistuserästä.
Tarkasta asennettavat laatat mahdollisten näkyvien virheiden havaitsemiseksi ennen asentamista. 
- Jos virhe havaitaan, on mahdollisista jatkotoimenpiteistä sovittava mattolaattojen toimittajan kanssa 
ennen työn jatkamista.
Käytä liimaa ja muita tarvikkeita aina valmistajan ohjeiden mukaan.
Mattolaattojen pohjassa on suuntaa osoittava nuoli ja pakkauksen etiketissä on kuva, joka näyttää 
kyseisen laatan asennussuosituksen (ruutu, limitys, shakkiruutu).  Tarkista suositus ja asenna laatat 
sen mukaan.

Asennusmenetelmät

ege Modular -mattolaatat  voi asentaa joko märkäliimalla, easy release -järjestelmällä tai tarraliimalla. 
Suositeltavin asennustapa on tarraliimaus, joka mahdollistaa laattojen irrottamisen ja uudelleenasen-
nuksen.

Työn eteneminen

Levitä liima uudella tai hyvin puhdistetulla 
mohair-telalla. Odota, että liima kuivuu, ts. 
kunnes se muuttuu läpinäkyväksi. 
Aloita laattojen asennus aloituskulmasta ja 
lado ne paikalleen kuvan kaltaisen pyramidin 
mukaisessa järjestyksessä. 
Tarkista laatan asennussuunta pohjan nuolesta 
ja liu’uta laatat paikalleen sivusuunnassa, jotta 
saumoihin ei jää nukkalankaa puristuksiin. 
Merkitse nukkasuunta myös hukkapaloihin, jotta 
voit tarvittaessa käyttää niitä muualla huoneessa.

Jos hukkapalan leveys on alle 20 cm, se tulee 
kiinnittää märkäliimalla.

Voit tarvittaessa kostuttaa liimapintaa 2-3 m2:n 
alueella aloituskulmasta vettä sisältävällä sumutinpullolla. Varsinkin isot (96x96 cm) laatat saa näin 
helpommin täsmällisesti paikalleen. 
Varmista, että saumoista tulee tiiviit, mutta älä purista laattoja yhteen.
Jos asennat mattolaattaa, jossa on aukileikattu nukka, käsittele saumat saumaviimeistelijällä.

Taivuta laatta seinää vasten kaarevaselkäisen mattoveitsen selällä ja leikkaa sitten nopeasti ja 
kätevästi muotoon samalla veitsellä. Egen laattapohjasta ei jää jälkiä seinään eikä jalkalistoihin. 
Leikkaa myös putkien läpiviennit ja pylväät jne. kaarevaselkäisellä mattoveitsellä. Alle 20 cm leveät 
hukkapalat tulee kiinnittää märkäliimalla.
Viimeistele asennus jyräämällä laatat, niin että ne tarttuvat koko pinnaltaan aluslattiaan.
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Suojaus

Mikäli muut rakennustyöt jatkuvat asennuksen jälkeen, matto tulee suojata asianmukaisesti 
likaantumiselta ja vaurioilta. Suojaamistarve riippuu siitä, miten paljon tilassa on liikennettä, 
millaista se on ja kantautuuko tilaan kuivaa vai kosteaa likaa. 

Käyttöönottopuhdistus

Poista suojaukset ja imuroi matto huolellisesti. Poista mahdolliset tahrat tekstiilimatolle tarkoitetulla 
tahranpoistoaineella.

Katso myös asennusvideo egen verkkosivuilta osoitteesta:  
http://www.egecarpets.com/technical-info/installation-videos
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