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Mapei työohjemalli: Askeläänimatto Mapesonic CR 

 

Yleistä  

Alustan pitää olla kuiva, luja, tasainen ja puhdas tartuntaa heikentävistä aineista. 

Sementtiliimakerros on poistettava ennen asennuksen aloittamista.     

Betonialustassa ei saa tapahtua kuivumiskutistumaa. Alustan suhteellisen 

kosteuden tulee olla <90 % RH. Askeläänivaimennin soveltuu käytettäväksi kaikessa 

saneerausrakentamisessa (asunnot, hotellit, toimistot, hoivakodit, koulut, jne). 

Esityöt 

Injektoi halkeamat Mapepoxy BI-IMP injektointiaineella.                                        

Pohjusta alusta Primer G primerillä 1:1-1:3 vedellä ohennettuna.                                                                                         

Erittäin imukykyiset alustat pohjustetaan tarvittaessa kahteen kertaan. 

Kiinnitä lämpömatto / saneerauskaapeli huolellisesti alustaan. 

Tasoitus 

Lattialämmityskaapelien peittäminen ja tasoitus tehdään kuituvahvistetulla 

itsetasoittuvalla Uniplan Eco tasoitteella (5-50mm).                                                 

Lattialämmityskaapelien päällä tulee olla vähintään 5 mm tasoitekerros. 

 

Tarvittaessa osittain tasoitukset ja pinnan viimeistelyt voidaan tehdä Plan R35 Plus 

tasoitteella (0-50mm). 

Irroituskaistan asennus 

Asenna itseliimautuva Mapesonic Strip irroituskaista seinien, pilareiden ja muiden 

lattiaan rajoittuvien pystypintojen alareunaan ennen ääneneristerullien levittämistä ja 

suojamuovinpoistamista. 
Mapesonic Strip on asennettava yhtäjaksoisena ja noudatettava erityistä huolellisuutta 

huoneen nurkissa ja osien saumakohdissa. Mapesonic Strip irroituskaista voidaan 

asentaa Mapesonic CR mattojen asennuksen jälkeen. 
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Askeläänimaton asennus 

Levitä Mapesonic CR mattorulla auki huoneen pituussuunnassa puhtaalle, kuivalle 

pinnalle. Jätä vuodat paikalleen vuorokaudeksi olosuhteutumaan ennen niiden 

leikkaamista tarkkoihin mittoihinsa. Käännä vuodat keskeltä päällekkäin siten, että 
puolet vuodan peittämästä lattia-alasta jää paljaaksi, ja levitä liima alustaan sen 

ominaisuuksien vaatimalla tavalla. Imukykyisillä alustoilla, kuten betonivalut ja tasoitteet, 

käytetään Ultrabond Eco V4 SP  liimaa. 

Tiiviillä alustoilla (esim. keraamiset laatat) ja lamelliparketilla, käytetään Ultrabond Eco 
S955 1K liimaa.  

Kun Mapesonic CR vuota on asennettu, hiero se kiinni alustaan jäykällä telalla tai 

lastalla aloittaen vuodan keskeltä edeten kohti reunoja. Toista asennus vuodan toiselle 

puoliskolle. Älä kohdista pintaan liian suurta painetta asentaessasi Mapesonic CR 

mattoa ennen kiinnitysliiman täyttä kovettumista. 
Uusi lattiapäällyste voidaan asentaa 24–48 h Mapesonic CR asennuksen jälkeen. 

Laatoitukseen soveltuvat kiinnityslaastit löytyvät Mapesonic CR teknisestä tietolehdestä. 

Käyttääksesi edellä mainittuja MAPEI-tuotteita oikein, tutustu kunkin tuotteen teknisiin 

tietoihin, jotka ovat saatavana kotisivuillamme osoitteessa www.mapei.fi. 

Lisätietoja tarvittaessa antaa Mapein tekninen tuki:                                                          

Puh 08001 34411 arkisin klo 08:00 - 16:00.                       
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