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Laminaattiasennuksen alustan on sovelluttava tämän ohjeen mukaiseen laminaattilattian 
asennukseen.
Sopivia alustoja ovat mm. mineraaliset alustat (esim. massalattia, betoni, asfaltti), lastu-
levyrakenteet ja puulautalattiat. Alustan on oltava ehdottoman tasainen, kuiva, puhdas ja 
kantokykyinen. Lattian epätasaisuudet, jotka ylittävät 2 mm 1 m:n matkalla, on tasoitettava 
asianmukaisesti (DIN 18202 mukaisesti) [3]. Alustan tasaisuus on helpoin varmistaa viivoit-
timella tai pitkällä vesivaa'alla.

Asennusalueella ei saa olla korokkeita, portaita tai muita vastaavia epätasaisuuksia. 
Rakennustyömaalika, kuten rappaus, kipsijäämät tms., on poistettava huolellisesti. Myös 
alustan halkeamat on tutkittava. Reklamaatiovaatimusten voimaan saattamiseksi on nouda-
tettava standardin ATV DIN 18365 ja VOB/B §4 osion 3 (Saksan rakennustyön luovutus- ja 
sopimusasetus) määräyksiä.

Tarkista paneelien vauriot hyvässä valaistuksessa. Ota erilleen laudat, joissa on tavan-
omaisesta vaihtelusta poikkeavia silminnähtäviä virheitä korkeudessa, kiillossa, mitoissa ja 
väreissä. Nämä korvataan ilman lisäkustannuksia [4]. Jo käsitellyistä paneeleista ei voida 
enää reklamoida.

Laminaattilattia asennetaan uivasti, eikä sitä saa liimata, ruuvata, naulata tai muuten 
kiinnittää paikoilleen alustaan. Myös erittäin raskaiden esineiden, kuten valmiskeittiön, 
päälle asettamisella on lattian paikoilleen kiinnittävä vaikutus. Suosittelemme asentamaan 
valmiskeittiön ja kiinteät kaapit ennen lattian asentamista ja asentamaan laminaattilattian 
ainoastaan lattialistan taakse asti. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi 
reklamointivaatimukset [5]!

Kokolattiamatto on aina poistettava, eikä se sovellu laminaatin alustaksi. Laminaattilattian 
alla oleva kokolattiamatto tekee kävelemisestä pomppivaa ja aiheuttaa liian voimakkaan pai-
neen reunojen alueelle. Tämä tuhoaa uros-naaras-ponttiliitoksen ja johtaa rakojen muodos-
tumiseen. Kokolattiamatto on poistettava myös terveyssyistä. Syntyvä kosteus voi aiheuttaa 
homeen ja bakteerien muodostusta [6].

Huomaa, ettei tämä laminaattilattia sovellu märkätiloihin, kuten  kylpyhuoneeseen tai 
saunaan [7].

Mineraalisille alustoille, kuten betonille, sementtimassalattioille, kalsiumsulfaattimassalat-
tioille ja kivilaatoille, on tehtävä kosteusmittaus. Massalattian jäännöskosteus ei saa ylittää 
seuraavia arvoja ennen asentamista:    
 
 Sementtimassalattia:  < 1,8 % CM lattialämmityksellä
     < 2,0 % CM ilman lattialämmitystä
 Kalsiumsulfaattimassalattia: < 0,3 % CM lattialämmityksellä
     < 0,5 % CM ilman lattialämmitystä

Ennen mineraalisille alustoille, kuten betonille, massalattialle jne., asentamista on ehdot-
tomasti asennettava ammemaisesti soveltuva höyrynsulkumuovi (PE-muovi) kosteudelta 
suojaamiseksi. Liuskat asennetaan n. 50 mm limityksellä ja kiinnitetään alumiinisella 
add2-saumanauhalla. Puualustoille, kuten lastulevyille tai laudoille, ei saa asentaa 
PE-muovia [8].

Suosittelemme kaikille alustoille järjestelmään kuuluvan alusmateriaalin (katso tarvittavat 
materiaalit) käyttämistä. Alusmateriaali asennetaan rinnakkain – ei limittäin. Mikäli lami-
naattilattiassa on integroitu alusmateriaali, ei lisäalusmateriaalia tarvitse käyttää.

Lattialämmityksen (lämminvesi/sähköinen) käyttö on mahdollista vain asianmukaisen asen-
nuksen yhteydessä, joka on myös edellytys asianmukaiselle käytölle [9]. Lattialämmityksen 
toimituksen ja asennuksen on vastattava tekniikan nykytasoa ja ammattilaisen on otettava 
se käyttöön vastaavien lämmityskriteerin mukaisesti. Asiakkaalla on vastaavasti oltava alle-
kirjoitettu lämmitys- ja jäähdytysprotokolla. Lattialämmityksen on oltava huoneeseen asen-

Quattro Clic -asennus
Noudata ehdottomasti ennen asentamista ja asentamisen aikana! 
Lue ensin asennusohje kokonaisuudessaan läpi! 

Lattianasennustyöt suoritetaan standardin "Yleiset tekniset sopimusehdot rakennustöissä" (ATV) DIN 18365 mukaan. 
 

Noudata näitä ohjeita tarkasti säilyttääksesi täydet takuuoikeutesi. 

Valmistelu: Säilytä pakkauksia 48 tuntia ennen asentamista samoissa olosuhteissa, joissa asentaminen tapahtuu [1].
Laminaattilattian asentamisen ja pitkäikäisyyden tärkeitä edellytyksiä ovat 15–30  C:n huonelämpötila ja 40–70 %:n suhteellinen ilmankosteus.

Materiaalit ja tarvittavat työkalut: add2 PE-muovi, alusmateriaali (add2 Pur 2.0, add2 Wood 5.0), itseliimautuva alumiininen add2-saumanauha, add2-asennuskiilat, puu-/
valkoliima D3 (PVAc-pohjainen), saha, lyijykynä, rakennusmitta, taltta, kostea liina [2] 
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nettuna ja käytössä kokoalaisesti. Osittain käytätettäviä lattialämmityksiä ei sallita. Lattian 
alapuolen lämpötila ei saa koskaan nousta missään kohdassa yli 27  C lämpötilan. Kaikki 
lattialämmityksen käyttöön tai asennukseen liittyvät reklamaatiovaatimukset mitätöityvät, 
mikäli yllä kuvattuja vaatimuksia ei noudateta. Vaatimukset ovat voimassa ainoastaan 
yleisten takuumääräystemme mukaisesti. Ammattiasentajan on tehtävä ja dokumentoitava 
tarvittavat lattialämmitteisen tai lattialämmityksettömän alustan CM-mittaukset ennen lattian 
asentamista. 

Uivassa asennuksessa on noudatettava laminaattilattian ja alusmateriaalin lämmönläpäisy-
vastuksia. Kaikkien osien lämmönläpäisyvastusten summan on oltava standardin SFS-EN 
14041:2018:en mukaisesti ≤ 0,15 m² K/W. Käytettäessä muita kuin lisävarustevalikoi-
maamme kuuluvia alusmateriaaleja  uivissa asennuksissa lämmitettäville massalattioille ei 
myönnetä takuuta koko rakenteen todellisen sallitun suurimman lämmönläpäisyvastuksen 
noudattamisesta.

Suosittelemme lajittelemaan paneelit ennen asentamista halutun syykuvion ja tarvittaessa 
värinyanssien mukaan. Asenna koko avattava paketti.

Asennus:

Lähtötilanteessa joka paneelissa on ympärikulkeva huuli [13]. Laminaattilattian uros- ja 
naarasponttisivu voidaan valita ja korjata käsin valintaa vastaavaksi. Tämä tapahtuu 
joko poistamalla sivulta huuli taitoskohdasta [11-13] tai jättämällä paneeli alkuperäiseen 
muotoonsa. Varmista jokaisen taitoksen jälkeen, että huuli on poistettu tasaisesti. Poista 
mahdolliset jäännökset varovasti taltalla.

Naarasponttia varten halutun pituinen paneelin sivu jää alkuperäiseen muotoonsa eli 
huulta ei taiteta irti. Urosponttia varten huuli taitetaan irti, jolloin syntyvä sivu on urospontin 
sivu [11, 12].

Asennuskuviosta riippuen poistetaan paneelista huuli joko yhdeltä tai kahdelta sivulta [13]. 

Varmista jokaisen huulen taiton jälkeen, että syntynyt urospontti sopii edellisen paneelin 
naarasponttiin, esimerkiksi pitämällä liimaamattomia paneeleita vastakkain [14].

Noudata jätteenhävitysmääräyksiä syntyvien jätteiden kohdalla.

Käännetyt ja/tai peilikuvakuviot ovat mahdollisia, eikä tässä näytetä niiden kaikkia mahdol-
lisia yhdistelmiä [13].

Riippumatta asennuskuviosta  jokainen paneeli on liimattava vierekkäisten paneelien kans-
sa yhteen. Tämä tapahtuu levittämällä liimavana jo paikoillaan oleville paneeleille [15]. 
Liimavana levitetään aina sille paneelille, joka on jo lattialla – ei asennettavalle paneelille 
[16]. Tämä ei vaikuta uivaan asennukseen. 

Liitostyypistä riippumatta liitä paneelit yhteen painamalla niitä voimakkaasti kuvan [17] 
mukaisesti. Älä käytä paneelien liittämiseen vasaraa äläkä kallista asennettavaa paneelia. 
Asennettua pintaa ei saa kuormittaa enempää, kunnes liima on kuivunut. Suosittelemme 
kävelemään liimatulla laminaattilattialla aikaisintaan 90 minuutin kuluttua. 

Mikäli paneelien välistä pursuaa liimaa paneeleita liitettäessä, pyyhi ylimääräinen liima 
välittömästi pois kostealla liinalla [18]. 
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Loputtomasti asennusvaihtoehtoja 4:1 tai 2:1 sivusuhteen (pituus : leveys) ansiosta.

Laminaattilattia voidaan periaatteessa asentaa kaikkiin suuntiin. Tämän edellytyksenä on, että asennetun pinnan uloimmissa reunoissa on huuli eli niitä ei ole taitettu irti. 
Suosittelemme kuitenkin valitsemaan pääsuunnan asennukselle.  
Seuraavat asennusmallit ovat vakiomalleja.

Kalanruoto:

Seuraavissa työvaiheissa kerrotaan kuvan [19] mukaisesta mallista. Mikäli asennussuunta tai huoneen muoto on poikkeava, on työvaiheita mukautettava vastaavasti.

Ensin asennetaan vähintään paneelit (1) - (7) näytetyssä järjestyksessä. Tätä varten sijoitetaan paneeli (1) huulen kanssa haluttuun paikkaan huoneessa. Paneelin (2) 
huuli taitetaan pois halutulta lyhyeltä sivulta.
Varmista pitelemällä paneeleja (1) ja (2) vastakkain, että molemmat paneelit voidaan liittää mahdollisimman samankorkuisina. Mikäli näin on, levitä lopuksi liimavana 
paneelin (1) pitkälle sivulle kohtaan, johon paneeli (2) asetetaan. Sijoita sitten paneeli (2) paneeliin (1) kuvan mukaisesti mahdollisimman symmetrisesti reunoista ja 
samalle korkeudelle paneelin (1) kanssa [17]. 

Taita paneelin (3) huuli pois halutun pituiselta sivulta. Varmista pitelemällä paneeleja (1), (2) ja (3) vastakkain, että kaikki kolme paneelia voidaan liittää yhteen mahdol-
lisimman samankorkuisina. Mikäli näin on, levitä lopuksi liimavana paneelin (2) pitkälle ja paneelin (1) lyhyelle sivulle. Sijoita sitten paneeli (3) paneeliin (1) ja (2) kuvan 
mukaisesti mahdollisimman symmetrisesti  reunoista ja samalle korkeudelle paneelien (1) ja (2) kanssa [17].

Kaikkien seuraavien paneelien liittäminen tapahtuu edellä kerrottujen työvaiheiden tavoin.

Työnnä lopuksi paneeleista (1) - (7) koostuva liitos varovaisesti sellaiseen paikkaan lattialla (esim. huoneen keskelle), josta jatkat loppuasentamista. 
Huom! Älä paina ja vedä paneelien liitosta ylen määrin, sillä liima ei ole vielä kuivaa. 

Nyrkkisääntönä loppuasennukselle on, että asennetun pinnan huulet [19] (paksu, mustareunainen) on aina suunnattu ulospäin (eli niitä ei ole taitettu irti). Asenna niin 
kauan kokonaisia paneeleja, kunnes seinän ja asennetun pinnan väliin ei enää mahdu kokonaista paneelia. Täytä auki olevat loput alueet lopuksi.

Suuntaa loppualueiden, esim. paneelien (16) - (18), asennus aina laminaattipinnasta vastaavaa seinää kohti.

Yllä olevan asennusmallin mukaisesti kalanruotokuvio voidaan asentaa myös koossa 314 mm x 628 mm. Mukauta paneelien järjestys tai määrä huoneen muodon 
mukaisesti.
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Laivankansilattia:

Paneelin molemmat lyhyet sivut ovat erilaisia. Siksi kaikkiin kuvioihin, joissa paneelien kaksi lyhyttä sivua kohtaavat, on kiinnitettävä erityistä huomiota [20]. Jokaisen 
paneelin takasivulle on painettu nuoli, johon on kiinnitettävä huomiota paneelien kahta lyhyttä sivua yhteen liitettäessä. Liittäminen on mahdollista vain, kun kaikki nuolet 
osoittavat samaan suuntaan. Kahden eri suuntiin osoittavien paneelin lyhyen sivun yhteen liittäminen on kielletty.

Seuraavissa työvaiheissa kerrotaan kuvan [20] mukaisesta mallista. Mikäli asennussuunta tai huoneen muoto on poikkeava, on työvaiheita mukautettava vastaavasti.

Ensimmäinen rivi

Sijoita paneeli (1) huoneen takanurkkaan. Taita ensin huuli irti huoneen reunoihin (seiniin) osoittavilta lyhyeltä ja pitkältä sivulta. Pidä seinän ja laminaattilattian välinen 
reunan etäisyys 12 mm:nä asennuskiilojen avulla. 

Taita paneelista (2) taas lyhyt ja pitkä sivu. Varmista pitelemällä paneeleja (1) ja (2) vastakkain, että molemmat paneelit voidaan liittää mahdollisimman samankor-
kuisina (huomaa nuolen suunta! [20]). Mikäli näin on, levitä lopuksi liimavana paneelin (1) lyhyelle sivulle. Aseta sitten paneeli (2) paneelin (1) lyhyelle sivulle reunat 
mahdollisimman kohdakkain ja samankorkuisena [17].

Kaikki ensimmäisen rivin paneelit asennetaan samoin. Lyhennä ensimmäisen rivin viimeistä paneelia (3) kuva [20] sahalla siten, että sen reunan etäisyys läheiseen 
(tässä oikeaan) seinään on n. 12mm.

Toinen ja loput rivit

Lyhennä paneelia (4) sahalla siten, että se on lyhyempi kuin paneeli (1), mutta kuitenkin vähintään 300 mm:n pituinen.

Taita paneelin (4) huuli pois yhdeltä pitkältä sivulta. Lyhyen sivun huulen on tällöin oltava oikealla puolella.

Varmista pitelemällä paneeleja (4) ja (1) vastakkain, että molemmat paneelit voidaan liittää mahdollisimman samankorkuisina. Mikäli näin on, levitä lopuksi liimavana 
paneelin (1) pitkälle sivulle kohtaan, johon paneeli (4) liitetään. Aseta sitten paneeli (4) paneelin (1) pitkälle sivulle reunat mahdollisimman kohdakkain ja samankorkui-
sena. Myös molempien vasempien lyhyiden sivujen tulisi olla lähes reunat kohdakkain.

Taita paneelin (5) huuli pois yhdeltä pitkältä ja yhdeltä lyhyeltä sivulta. Lyhyen sivun huulen on tällöin oltava oikealla puolella.

Toista jatkossa edellä kerrottuja työvaiheita.

Huom! Asenna säännöllistä laivankansilattiaa varten paneelit (1), (8), (16) jne. sekä paneelit (4), (12), (19) jne. aina samanpituisina.

Yllä olevan asennusmallin mukaisesti laivankansilattia voidaan asentaa myös koossa 314 mm x 628 mm.

Mukauta paneelien järjestys tai määrä huoneen muodon mukaisesti.
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Ruutu:

Seuraavissa työvaiheissa kerrotaan kuvan [21a] mukaisesta mallista. Mikäli asennussuunta tai huoneen muoto on poikkeava, on työvaiheita mukautettava vastaavasti.

Ruuturivi 1 – ensimmäinen ruutu – paneelit (1) - (4).

Sijoita paneeli (1) huoneen takanurkkaan. Taita ensin huuli irti huoneen reunoihin (seiniin) osoittavilta lyhyeltä ja pitkältä sivulta. Pidä seinän ja laminaattilattian välinen 
reunan etäisyys 12 mm:nä asennuskiilojen avulla.

Taita paneelin (2) huuli pois yhdeltä pitkältä ja yhdeltä lyhyeltä sivulta. Varmista pitelemällä paneeleja (2) ja (1) vastakkain, että molemmat paneelit voidaan liittää mah-
dollisimman samankorkuisina. Mikäli näin on, levitä lopuksi liimavana paneelin (1) pitkälle sivulle. Aseta sitten paneeli (2) paneelin (1) pitkälle sivulle reunat mahdolli-
simman kohdakkain ja samankorkuisena [17]. Myös paneelien (1) ja (2) lyhyiden sivujen on oltava kohdakkain.

Liitä edellä kerrottujen vaiheiden mukaisesti ensimmäisen ruudun paneelit (1) - (4) yhteen.

Ruuturivi 1 – toinen ruutu – paneelit (5) - (8).

Toinen ruutu on 90°-kulmassa ensimmäiseen ruutuun.

Taita paneelista (5) yksi lyhyt ja yksi pitkä sivu. Varmista pitelemällä paneelia (5) ensimmäistä ruutua vastakkain, että molemmat paneelit voidaan liittää mahdolli-
simman samankorkuisina. Mikäli näin on, levitä lopuksi liimavana paneelien (1) - (4) lyhyille sivuille. Sijoita sitten paneeli (5) ensimmäiseen ruutuun mahdollisimman 
symmetrisesti reunoista ja samalle korkeudelle paneelin (1) kanssa [17]. Paneelin (1) pitkän sivun ja paneelin (5) lyhyen sivun on myös oltava symmetrisesti reunoista, 
eli ruudun 1 ja 2 oltava suorassa linjassa.

Liitä näiden vaiheiden mukaisesti toisen ruudun paneelit (6) - (8) yhteen. Toista seuraavien ruutujen ja ruuturivien kohdalla edellä kuvattuja työvaiheita. Lyhennä panee-
leja kaikkia huoneen reunoja (seiniä) varten vastaavasti. Kaikkien paneelinen ja seinän välisen reunaetäisyyden on aina oltava 12 mm (käytä asennuskiiloja).

Yllä olevan kuvan mukaisesti ruutukuvio voidaan asentaa myös koossa 314 mm x 628 mm [21b].

Mukauta paneelien järjestys tai määrä huoneen muodon mukaisesti.
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Venymissaumoja (väh. 20 mm levyinen) tarvitaan asennuspinnan ollessa yli 8 m:n pituinen 
tai levyinen ja kun huoneessa on paljon kulmia [22]. 
Vain tällöin lattia voi ilman olosuhteiden muuttuessa vastaavasti laajeta tai vetäytyä. Nou-
data tätä myös, kun asennus ulottuu huoneesta toiseen. Tällöin pinta on katkaistava oven 
karmin alueella. 
Liikuntasaumat voidaan asianmukaisesti peittää oikeanlaisilla profiileilla. 
Liikuntasaumoja ei saa täyttää johdoilla tai muilla materiaaleilla. Noudata standardin ATV 
DIN 18365 mukaisia vaatimuksia. Alustan liikunta- ja reunasaumoja ei saa väkisin sulkea, 
sillä tämä heikentää niiden toimimista. 
 
Liikuntasaumojen rakenteellinen liikkumismahdollisuus on varmistettava.

Lämmitysputkien ympärille on jätettävä putken läpimittaa 30 mm suurempi aukko [23]. 
Sahaa, liimaa, sovita sovituspala ja kiilaa se paikoilleen liiman kuivumiseen saakka [24]. 
Peitä lopuksi aukot patterin tiivistyskauluksella.

Lyhennä puista ovenkehystä sen verran, että alle mahtuu paneeli askeläänieristeineen ja 
2–3 mm tilaa [25, 26]. 

Poista asennuskiilat asentamisen jälkeen.

Viimeistele kiinnittämällä listakiinnikkeet seinään 400–500 mm:n välein ja aseta oikean 
mittaiseksi lyhennetyt lattialistat paikoilleen [27].
 

Puhdistus ja hoito

Poista irtonainen lika lakaisemalla tai imuroimalla kovalle lattialle sopivalla imurilla.

Käytä jatkuvaan ylläpitoon ainoastaan Add2-laminaatinpuhdistusainettamme. 

Kiillotus- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vahan, öljyn tms. kaltaisia hoitavia ainesosia, 
eivät sovellu laminaattilattian pinnan käsittelyyn. Laminaattilattiaa ei saa kiillottaa [28].

Pyyhi askeleiden jäljet ja lika nihkeällä liinalla. Vältä ehdottomasti pinnalle jäävää kosteutta 
[28]!

Ole erityisen varovainen laminaattilattialla olevien kukkaruukkujen, vaasien tms. kanssa ja 
käytä vedenpitäviä alustoja. 

Käsittele ja poista itsepintaiset tahrat paikallisesti soveltuvalla puhdistussuihkeella tai ase-
tonilla. Älä lisää lisäpinnoitteita laminaattilattian päälle. 

Huom! Suojaa lattia naarmuilta ja painumilta. Käytä sisäänkäynnin alueella riittävän 
suurta liankeräysmattoa. 

Käytä puisten, metallisten tai muovisten kalustejalkojen alla huopatassuja. Käytä vain peh-
meäpyöräisiä toimistotuoleja (DIN 12529) [29] tai suojamattoa. Noudattamalla näitä ohjeita 
parannat laminaattilattiasi arvon säilyvyyttä ja varmistat takuuoikeuksiesi säilymisen. 

Irrottaminen tai poistaminen
Uivasti asennetun laminaattilattian vaurioton vaihtaminen tai poistaminen on mahdotonta 
poikittais- ja pitkittäisliimauksen vuoksi. Tämän vuoksi paneeleita ei niiden irrottamisen 
jälkeen voi käyttää uudelleen.

Hävittäminen tapahtuu kaatopaikkajätteenä.
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