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Versio: 10/02/2021

Style-latt ia on tarkoitett u sekä asuin- ett ä liiketiloihin, kuten kauppoihin, hotellihuoneisiin jne.
Suositt elemme ett ä noudatat asennusohjeita huolellisesti täydellisen tuloksen saavutt amiseksi.

KULJETUS JA VARASTOINTI
Pakkaukset on kuljetett ava ja varastoitava (avaamatt omina) lappeellaan tasaisella 
pinnalla. Pinoamalla maks. 5 pakett ia päällekkäin. On suositeltavaa olla sijoitt amatt a 
pakett eja pystyasentoon lyhyt sivu alaspäin suunnatt una, koska se voi vahingoitt aa 
lukitusjärjestelmää.

On tärkeää, ett ä latt ia säilytetään huonelämpötilassa 18–25 °C, vähintään 48 tuntia 
ennen asennusta (HUOM! Latt iatuott een lämpötilan tulee olla mahdollisimman lähellä 
huonelämpötilaa). Varmista ett ä pakkaukset ovat levitett ynä latt iapinnalle tehokkaan 
akklimatisoitumisen varmistamiseksi.
Edellä mainitt u huonelämpötila on pidett ävä yllä asennuksen aikana ja vähintään 
24 tuntia asennuksen jälkeen. Kun asennat latt ialämmitystä, tarkista alla määritellyt 
lisävaatimukset.

Varastointi: Style-latt ia on varastoitava sisätiloissa.

TYÖKALUT
Matt oveitsi, saha tai leikkuutyökalu, kynä, hakaviivain, mitt anauha ja asennuskiiloja.
Porakone jalkalistojen ja profi ilien asentamiseen.

ALUSLATTIA
Aluslatt ian huolellinen valmistelu on tärkeää erinomaisen tuloksen saavutt amiseksi. 
Karkea tai epätasainen aluslatt ia voi tulla näkyviin asennetun latt ian pinnassa, mikä voi 
johtaa epätasaiseen pintaan ja nystyröiden liialliseen kulumiseen, lukitusjärjestelmän 
vaurioitumiseen, ääntelyyn tai painaumiin reikien kohdalla. Aluslatt ian tulee olla kova, 
puhdas, tasainen, kuiva ja vakaa. Poista kaikki jäljet kitistä, maalista, liimasta, öljystä 
ja rasvasta. Poista tekstiililatt iapäällysteet (esim. kokolatt iamatt o, neulahuopa). Poista 
irtonaiset roskat (naulat, ruuvit jne.) ja imuroi.

Style-latt ia voidaan asentaa suoraan betonin, laatt ojen/kiven, lastu- ja kipsilevyn sekä 
useimpien muiden kovapintaisten aluslatt ioiden päälle, mikäli aluslatt ia on tasainen, 
kuiva ja puhdas. Style-latt iaa ei voida asentaa matt ojen ja pehmeiden latt iapäällysteiden 
päälle. Vaikka Style-latt ia ei ole kosteudelle herkkä, aluslatt ia on tarkistett ava 
kosteusongelmien varalta. Aluslatt ian liiallinen kosteus voi muuten aiheutt aa homeen 
muodostumista. Latt iasta riippuen kosteussulku (PE-kalvo, paksuus 0,2 mm) voi olla 
tarpeen. Alumiiniteipillä asennett una BerryAlloc Dreamtec+ alusmateriaali toimii 
kosteussulkuna.

Varmista ett ä aluslatt ia on tasainen, latt iapinnan poikkeaman ollessa enintään. 3 mm/m 
ja 2 mm / 20 cm. Terävät epätasaisuudet on hiott ava ja mahdolliset kuopat täytett ävä. 
Jos ilmoitett u poikkeama ylitt yy, aluslatt ia on tasoitett ava sopivalla tasoitt eella. Mikäli 
olet epävarma aluslatt ian laadusta tai sopivuudesta Style-latt ian asentamiseen 
suositt elemme ott amaan yhteytt ä jälleenmyyjään, joka autt aa sinua mielellään.
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Latt ialämmitys ja - jäähdytys
Style-latt ia on yhteensopiva latt ialämmityksen kanssa, jos latt ian pintalämpötila ei 
ylitä 27 °C. Latt ialämmitysjärjestelmät (vesilämmitt eiset tai sähköiset), joissa latt iaan 
valetut lämmityskomponentit, ovat sopivia suorina aluslatt ioina. Lämpöfoliot tai muut 
latt ialämmitysjärjestelmät, jotka on asennett u aluslatt ian PÄÄLLE, soveltuvat vain 
käytett äessä kantavaa kerrosta lämmitysjärjestelmän ja Style-latt ian välillä. Kantavana 
kerroksena voit käytt ää 13 mm:n kipsilevyä tai 10 mm:n kuitukipsilevyä.

Kytke pois tai vähennä latt ialämmitys 15 °C:seen 48 tuntia ennen asennusta ja myös 
asennuksen aikana. 24 tunnin akklimatisoitumisen jälkeen latt ialämmitystä voidaan 
nostaa asteitt ain 5°C: lla päivitt äin, kunnes latt ian pintalämpötila maks. 27 °C on 
saavutett u. Sähköisessä latt ialämmityksessä suositt elemme, ett et ylitä 60 W/m². 

Latt iajäähdytys käytt ää samaa järjestelmää kuin epäsuorat latt ialämmitysjärjestelmät. 
On tärkeää, ett ä järjestelmä on riitt ävän pitkälle kehitt ynyt, jott a vältetään kosteuden 
tiivistymistä latt ian alla ja homeen muodostumista.

Betoni/kevytbetoni-aluslatt ian valmistelu
Anna uuden betonin kuivua. Aluslatt ian kosteuspitoisuuden on oltava alle 75% RH 
vähintään 20 °C:ssa. Enintään 2% CM mikäli sementt i ja 0,5% CM mikäli anhydriitt i. 

Mikäli latt ialämmitys on tarkoitus asentaa on kosteuspitoisuuden oltava alle 1,8% CM 
mikäli sementt i ja 0,3% CM mikäli anhydriitt i. Tallenna ja säilytä aina kosteuspitoisuuden 
mitt austulokset.

Korjaa pinnan epätasaisuudet ja vauriot sopivalla korjausmateriaalilla ja tarkista onko 
pohjaeriste tai tiivisteaine tarpeellinen. Imuroi sen jälkeen aluslatt ia kaiken roskan 
poistamiseksi.

Laatt a-aluslatt ian valmistelu
Tarkista aluslatt ia kosteusongelmien varalta.

Laatt asaumoja ei tarvitse täytt ää, mikäli saumojen leveys ei ylitä 6 mm.

Style-latt ian liitoksia ei saa koskaan sijoitt aa samansuuntaisesti vanhan laatt alatt ian 
saumojen päälle.

Kun asennat Style-latt iaa laatt a-aluslatt ian päälle, käytä BerryAlloc DreamTec + 
alusmateriaalia pinnan tasoitt amiseen.

Puu-aluslatt ian valmistelu
Tarkista latt ia kosteusongelmien ja tuholaisten tartunnan varalta.

Varmista, ett ä aluslatt ia on tasainen ja kiinnitä/ruuvaa mahdolliset irtonaiset levyt ja osat.

Puisilla aluslatt ioilla tulee aina olla pääsy ilmaan ja ne on aina oltava tuuletett avia.

ALUSMATERIAALI 
Suositt elemme BerryAllocin vinyylilatt ia-alusmateriaalin (DreamTec+) käytt öä 
vaimentamaan askel- ja rumpuääniä. Muita vinyylilatt ia-alusmateriaaleja voidaan 
käytt ää, mikäli niiden paksuus on enintään. 1,5 mm ja puristuslujuus (CS) vähintään 400 
kPa.
HUOM! Emme takaa akustisia tai eristäviä ominaisuuksia kolmannen osapuolen 
alusmateriaalille. Kosteisiin tiloihin (esim. sisäänkäynti, WC) suositt elemme ett ä asennat 
kosteussulun, mikäli aluslatt iasi ei ole vesitiivis (esim. puu-aluslatt ia). Alumiiniteipillä 
oikein asennett u BerryAlloc DreamTec+ -alusmateriaali toimii kosteussuojana.
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Style-latt ia ei sovellu ulkoilmakäytt öön tai nk. ulkohuoneisiin (huoneisiin, joissa on 
suuria lämpötilavaihteluita, kuten viherhuone, lasitett u kuisti/parveke). Varmista 
ett ä sisälämpötila pidetään aina yli 5 °C, mieluiten välillä 18-25 °C. Vältä pitkäaikaista 
altistumista suoralle auringonvalolle avoimen oven tai avoimen ikkunan läpi, mikä voi 
muuten vahingoitt aa tuotett a.

HUOM! Style-latt iaa ei voida käytt ää huoneissa, joissa on latt iakaivo (märkähuone).

Lautaversio: Varmista ett ä sekoitat lautoja eri paketeista sävyerojen minimoimiseksi. 
Tämä tekee latt iasta luonnollisemman.

Säilytä aina valmistusnumero (painett u pakkauksen etikett iin) kauppalaskusi yhteydessä.

Tarkista ett ei asennett avissa laudoissa ole näkyviä virheitä. Tee tämä optimaalisissa valaistusolosuhteissa, sekä 
ennen asennusta ett ä asennuksen aikana. Viallisia lautoja ei saa käytt ää.

Style-latt ia tulee asentaa kelluvana, mikä tarkoitt aa, ett ä latt ian on voitava liikkua mihin tahansa suuntaan, ja 
seinien tai muiden kiinteiden esineiden välillä on oltava riitt ävästi tilaa. Latt iaa ei saa ruuvata, naulata, kiilata tai 
ositt ain liimata aluslatt iaan tai kiinteisiin rakenteisiin.

Latt ian asennuksen on oltava viimeinen tehtävä joka suoritetaan työpaikalla. Keitt iökalusteita, takkaa ja kevytseiniä 
ei saa asentaa latt ialle, koska tämä rajoitt aa latt ian liikkumismahdollisuuksia.

Mitt aa huone huolellisesti tasapainoisen tuloksen saavutt amiseksi. Mitt aamalla voit määritt ää, onko ensimmäinen 
rivi leikatt ava. Ensimmäisen ja viimeisen rivin on oltava vähintään 5 cm leveä. Jos ensimmäistä lautariviä ei tarvitse 
leikata leveydessä, sinun on siitä huolimatt a poistett ava lukitustapit seinää kohti osoitt avalta reunalta.
On tärkeää jätt ää min. 8 mm liikuntasauma latt ian reunoilla ja esimerkiksi pylväiden/putkien ja ovikynnysten 
ympärillä.

Liikuntasauman minimileveytt ä lisätään 1 mm per lisämetri, kun asennetun latt ian pituus/leveys ylitt ää 8 m (esim. 
jos huoneen mitt a on 15 x 15 m, liikuntasauman tulisi olla 15 mm kiinteistä esineistä. HUOM: Liikuntasauman leveys 
voi olla enintään 15 mm.
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Asennusalueen enimmäiskoko riippuu huoneen lämpötilasta (odotett avissa olevasta 
pintalämpötilasta).
- 5-25 °C (automaatt inen ilmastointi): 30 x 30 m
- 5-40 °C (normaali): 15 x 15 m
- 5-70 °C (äärimmäinen): 5 x 5 m
Liikuntasaumalistaa on käytett ävä, mikäli latt iapinta on suurempi kuin mitä huoneen 
lämpötila sallii tai mikäli vain osa latt iapinnasta käytt ää latt ialämmitystä tai -jäähdytystä. 
Oviaukoissa/huoneiden välisissä siirtymissä on myös käytett ävä liikuntasaumalistoja, ellei 
kyseessä ole kontrolloitu sisäilmasto. 

Julkisessa ympäristössä suositt elemme metallisten BerryAlloc 
profi ilien käytt öä. 

Älä käytä vasaraa lautojen kytkemiseen. 

Leikkaa laudat matt oveitsellä kuosipuoli ylöspäin.

Varmista aina ett ä päätysivun liitokset limitt yvät vähintään 30 cm (= 3 lukitustappia), kun aloitat seuraavan rivin. 
Säädä tarvitt aessa toisen rivin ensimmäisen laudan pituutt a niin, ett ä saavutetaan mainitt u min. 30 cm päätysivun 
liitoksen limitt yminen.

Style-laudat voidaan asentaa monella tavalla.

LAUDAT
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Uuden rivin lukitustapit on sijoitett ava tarkalleen 
edellisen rivin lukitustappien väliin. Toisesta rivistä 
alkaen on laudan lyhytsivu aina kytkett ävä ennen 
pitkää sivua.
Kun asennat viimeisen rivin, aseta irrallinen lauta 
tarkalleen viimeisen asennetun laudan päälle. 
Aseta toinen lauta ylösalaisin seinää vasten (oikealla 
etäisyydellä seinästä) ja merkitse rivin leveys alla 
olevan laudan pinnalle. Leikkaa merkitt y lauta 
oikean kokoiseksi ja aseta se paikoilleen.
Tämä menetelmä tulisi toistaa jokaisen laudan 
kohdalle, kunnes viimeinen rivi on valmis.
Mikäli ovenkarmia on sahatt ava, aseta lauta 
ylösalaisin karmia vasten sahausalustan ja oikean 
korkeuden saamiseksi. Sahaa karmia ja liu’uta sitt en 
lauta karmin alle. Varmista, ett ä oven listat eivät 
paina latt iaa vasten.
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Käytä Style-lisävarusteita täydellisiin tuloksiin.

Latt ia on asennett ava kelluvana (ott aen huomioon kutistumisen ja laajenemisen 
mahdollisuus huoneen lämpötilan vaihdellessa). Älä koskaan asenna jalkalistoja itse 
latt iaan, ei liimalla tai sauma-aineella/silikonilla. 
Latt iapinnan ja jalkalistojen/profi ilien välistä rakoa ei saa myöskään tiivistää sauma-
aineella/silikonilla. Kiinteiden rakenteiden liitoksia (ovenkarmit, kynnykset, pylväät/
lämmitysputket jne.) ei saa koskaan tiivistää kokonaan sauma-aineella/silikonilla. 
Käytä sen sijaan pohjatäytenauhaa, jonka päällä on ohut kerros sauma-ainett a. Toinen 
vaihtoehto on käytt ää päätylistaa. Profi ileja, ovenpysäytt imiä ja vastaavia ei saa ruuvata 
latt ian läpi, kiinnitt ää latt iaan tai liimata latt iapintaan.

Jott a latt iasi pysyisivät hyvässä kunnossa, on tärkeää sijoitt aa ovimatot, joissa 
kumivapaa alapinta, kaikkiin sisäänkäynteihin. Tällä tavoin voit vältt ää lian tai soran 
päätymisen latt ialle. Ovimatot poistavat karkeat hiukkaset, jotka ovat takertuneet 
kenkiin, vähentäen näin vaurioita. Älä käytä kumipohjaisia matt oja, koska pitkäaikainen 
kosketus kumin kanssa voi aiheutt aa pysyviä värimuutoksia. Älä koskaan aseta matt oja 
märälle latt iapinnalle.

Suositt elemme säästämään muutamia lautoja tulevia korjauksia varten.

4. VIIMEISTELY

5. YLLÄPITO

OVIMATOT

Type ‘w’so�wheel fefefelt pads

Pyörillä varustetut kontt orituolit, huonekalut, kuntolaitt eet jne. on varustett ava pehmeällä, kumitt omalla suojauksella 
latt ian pysyvien vaurioiden vältt ämiseksi. Käytä pehmeitä huopatyynyjä suojaksi tuolin- ja pöydänjalkojen alla. 

Varusta myös muut raskaat huonekalut ja esineet huopasuojauksella niiden naarmumatt omaan siirtämiseen. 
Käytä läpikuultavaa muovista latt iasuojaa pyörillä varustetun kontt orituolin alla.

H O

PUHDISTUS

Ensimmäinen puhdistus
Poista ensin kaikki lika ja pöly latt iasta harjalla tai pölynimurilla. Puhdista sen jälkeen latt ia 
vedellä ja vinyylilatt iaan soveltuvalla puhdistusaineella, vähintään kahdesti ja kunnes 
vesi on puhdasta. Suositt elemme BerryAllocin Vinyl Plank Cleaner puhdistusaineen 
käytt öä. Muut puhdistusaineet voivat sisältää aineita, jotka vaurioitt avat elastisia 
latt iapintoja. Pintakerroksen luonne ei vaadi erityiskäsitt elyä asennuksen jälkeen.

Säännöllinen puhdistus
Imuroi tai käytä märkämoppia. Käytä tarvitt aessa puhtaan veden ja vinyylilatt ian 
puhdistusaineen seosta. Suositt elemme BerryAllocin puhdistustuott eiden (Vinyl Plank 
Cleaner ja PU Protect lisäsuojausta tarvitt aessa) käytt öä, koska muut tuott eet voivat 
vaurioitt aa latt iapintaa. Älä kaada vett ä tai jätä vesilammikoita latt ialle. Huuhtele ja 
väännä märkämoppia huolellisesti ja kuivaa ylimääräinen vesi.
HUOM! Latt ia voi tuntua liukkaalta märkänä.

Tahrat, jäljet ja roiskeet tulee kuivata mahdollisimman pian.
Älä käytä klooripohjaisia liuott imia. Älä käytä vahaa, lakkaa tai saippuaa.
Älä myöskään käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät vahaa tai öljyä
Älä koskaan käytä höyrymoppia.
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Takuu on voimassa vain kun asennusohjeita on noudatettu huolellisesti. Lisätietoja takuusta löytyy Style-lattian 
”Takuuehdoista”, verkkosivultamme (www.berryalloc.com).

Tämä asiakirja sisältää yleiset asennusohjeet uusimpien saatavilla olevien tietojen perusteella.
Parhaan tuloksen saamiseksi ja takuun voimassaoloa varten on näitä ohjeita on noudatettava huolellisesti.

Tämä asiakirja korvaa kaikki aiemmat versiot ja on voimassa toistaiseksi. Dokumentin tiedot heijastavat teknistä 
tietämystä, joka oli käytettävissä dokumentin kirjoittamisen/julkaisemisen ajankohtana, ja niitä voidaan muuttaa, 
täydentää tai korvata milloin tahansa.
Noudatettava versio on se joka on voimassa asennuksen ajankohtana.  
Katso päivitykset osoitteesta www.berryalloc.com.

6. TAKUUTIEDOT JA -EHDOT

7. OIKEUDELLINEN TIETO


