
 

      21.10.2021 

 

            

 

 

Vinyl Locking Comfort 
asennus, käyttö, hoito ja takuu 
 
Vinyl Locking Comfort on pontillinen, askeläänivaimennuksella varustettu korkeimman käyttöluokan 43 omaava LVT-
päällyste, joka soveltuu käytettäväksi asuin-, toimisto- ja kevyen kokoonpanoteollisuuden tiloissa. Vinyl Locking 
Comfort vinyylilankut ja -laatat ovat erittäin kestäviä ja näyttävän näköisiä sekä kodin että julkisen tilan lattioita, joista 
löytyy paljon kuoseja ja jotka on helppo pitää puhtaana.  
 

Asennusohje 

 Asennuksen tulee tehdä ammattitaitoinen päällysteasentaja. 
 Tasaannuta lankut vaakatasossa käyttökohteen olosuhteissa 48 tuntia ennen asennusta. 
 Betonialustan suurin sallittu jäämäkosteus on 92 % R.H. Lankkuja ei liimata alustaan. 
 Asenna lankut tasaiselle (SisäRYL 2013, ± 3 mm/ 2000 mm) kovalle, lujalle alustalle. Alusmattoja ei saa käyttää.  
 Jätä pystypintoja vasten (seinät, keittiösaarekkeet, kaiteet jne.) vähintään 6 mm liikevara. 
 Eri valmistuseriä ei saa sekoittaa keskenään. 
 Tuotteessa saattaa esiintyä vähäisiä sävyeroja. Tästä syystä tulee asennustyössä ottaa lankkuja useasta 

pakkauksesta samanaikaisesti tasaisen ja yhtenäisen ulkonäön muodostamiseksi. 
 Asenna lankut +5°C …… +30°C lämpötilassa.  
 Rakenteellisia liikuntasaumoja ei saa ylittää lankuilla. 
 Älä altista lattiaa yli +35°C lämpötilalle. Huomioi isojen ikkunoiden vaikutus lattian lämpötilaan! 
 Mikäli päällystettävä yhtenäinen ala on yli 400 m2, tai yli 25 metriä pitkä, tulee alue jakaa osiin liikuntasaumoilla. 
 Asennuskohteen eri tilat eivät saa altistua läpivedolle. 

 

       
Asenna laatat numerojärjestyksessä.                     Aloita liittämällä toisiinsa kaksi pitkää sivua.  
                                                                                Käytä parkettityökalua tai vastaavaa, jotta  
                                                                                kulma on oikea laattoja yhteen napsauttaessa. 

              

Jatka seuraavalla laatalla niin, että asetat ensin     Paina laatan lyhyt sivu suoraan alas. Huom.  
pitkän sivun paikoilleen. Käytä työkalua, jotta         Jätä 6 mm rako pystypintaan päin päällysteen liikevaraksi. 
laatta asettuu helpommin ponttiin. 
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Päätypontin liitos.     Paina laatat yhteen. 

 
 

            
Koputa varovasti valkopäisellä kumivasaralla           Koputa laattaa varovasti työkalulla useita kertoja  
ja varmistu että laatat lukittuvat toisiinsa.                  koko sen pituudelta. Varmistu, että laatat lukittuvat  
                                                                                  toisiinsa kunnolla ennen kuin jatkat asennusta.  
                                                                                  Huom. Jos laatat eivät lukitu toisiinsa kunnolla,  
                                                                                  ne eivät välttämättä pysy paikoillaan. 
 
 

 
Asenna laatat suoraan.          Älä seuraa seinää, jos se ei    Limitä lankut pituussuunnassa    Tasalimitys ei ole sallittu. 
                                               ole täysin suora.                      vähintään 15 cm. 

 
 
 
Käyttöohje 
 
RAKENNUSAIKAINEN SUOJAUS 
Suojaa asennettu päällyste rakennusajaksi esim. muovilla tai tahraamattomalla rakennuslevyllä siten, ettei 
päällysteeseen kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.  
 
SISÄÄN KULKEUTUVAN LIAN MINIMOINTI 
Käytä sisäänkäyntien yhteydessä rappuralleja ja hyvälaatuista ovimattoa estämään hiekan ja muun kuluttavan 
aineksen kulkeutuminen kohteen sisälle. 
 
HUONEKALUJEN JA LAITTEIDEN AIHEUTTAMIEN VAURIOIDEN MINIMOINTI 
Älä vedä kalusteita ja laitteita pitkin päällysteen pintaa koska se voi vaurioitua pysyvästi. On suositeltavaa varustaa 
niiden jalat esim. huopapehmikkeillä (vast.), ei kuitenkaan metalli- tai kumivalmisteisia. 
Käytä tarkoitukseen soveltuvaa suojalevyä toimistotuolien pyörien alla. 
 



 

      21.10.2021 

 

            

 

 

VÄRJÄYTYMINEN 
Kumimateriaali voi suorassa kosketuksessa aiheuttaa pysyvän värjäytymisen vinyylin pintaan. Älä aseta esim. 
kumista ovimattoa vinyylin päälle. 
 
LATTIALÄMMITYS 
Lattialämmitetyn pinnan suurin sallittu lämpötila on +27°C.   
 
 
Hoito 
 
KÄYTTÖÖNOTTOPUHDISTUS:  
Poista lattialta irtolika. Pese lattia joko käsimenetelmin tai lattianpesukoneella. Puhdistusaineeksi soveltuu neutraali 
puhdistusaine, esim. Fila Cleaner Pro, laimennus ja käyttö valmistajan ohjeen mukaan. Pese lattia vähintään kerran ja 
kuivaa huolellisesti puhdistuksen jälkeen. 
 
YLLÄPITOHOITO:  
Käytä päivittäisessä puhdistuksessa nihkeä- tai kosteapyyhintää lattian likaisuuden mukaan. Valitse puhdistusaineeksi 
neutraali puhdistusaine, esim. Fila Cleaner Pro, laimennus ja käyttö valmistajan ohjeen mukaan. Kuivaa lattia 
huolellisesti puhdistuksen jälkeen.  
 
TAHRANPOISTO:  
Poista tahrat tuoreeltaan käyttäen neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta, esim. Fila Cleaner Pro, 
laimennus ja käyttö valmistajan ohjeen mukaan. Vältä liuottimien käyttöä. Naarmuttavat tuotteet kuten esim. 
hankausjauheet ja teräsvilla eivät myöskään sovellu vinyylipintojen puhdistamiseen. Kuivaa lattia huolellisesti 
puhdistuksen jälkeen. 
 
PERUSPUHDISTUS:  
Tee perusteellinen puhdistus säännöllisin väliajoin käyttö- ja likaisuusasteen perusteella erikseen tehtävän 
siivousohjelman mukaan. Poista lattialta irtolika. Puhdista pinttyneet lattiapinnat joko käsimenetelmin tai 
lattianpesukoneella.  
 
Puhdistusaineeksi käy neutraali puhdistusaine, esim. Fila Cleaner Pro, laimennus suhteessa 1:30 - 1:50 
likaisuusasteen mukaan ja käyttö valmistajan ohjeen mukaan. Kuivaa lattia huolellisesti puhdistuksen jälkeen. 
 
Huom! Siivousalan palveluntarjoajilta voi tiedustella esim. siivousohjelmaa joka vuositasolla suunnitellaan kohde-/ 
kiinteistökohtaisesti arvioidun käyttöasteen perusteella.  
 
Noudata aina puhdistusaineiden valmistajien käyttöohjeita. Lisätietoja puhdistusaineista www.laattapiste.fi 
 
Takuu 

Myönnämme viiden (5) vuoden tuotetakuun sekä kymmenen (10) vuoden takuun kulutuspinnalle tuotteen 
ostopäivästä. Säilytä ostotosite.  

Jos havaitset tuotteessa vaurioita tai vikoja ennen sen asentamista Laattapiste Oy toimittaa kustannuksellaan 
korvaavat tuotteet. Viallista tuotetta ei saa asentaa. Ilmoita havainnoista välittömästi Laattapiste Oy:lle. Jos 
asennuksen jälkeen havaitset näkyviä, tuotteesta johtuvia epäkohtia luovuttaa Laattapiste Oy kustannuksellaan 
korvaavat tuotteet mutta ei korvaa työkustannuksia. 

Takuu ei ole voimassa jos: 

- asennusohjeita ei ole noudatettu 
- käyttö-, hoito- ja puhdistusohjeita ei ole noudatettu 
- päällyste on altistunut naarmuille, viilloille, korkokengille, väritahroille jne., epätavallisen suurelle 

kuormitukselle, mekaaniselle vaikutukselle, hydrauliselle paineelle (esim. vanhainkodin ja sairaalaan 
potilasnostolaitteet), tai pyörillä varustetun toimistotuolin (vast.) alle ei ole asennettu tarkoitukseen soveltuvaa 
suojalevyä. 


