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Upeita ja tyylikkäitä
kokonaisuuksia

Lattia on tärkeä osa sisustusta ja vaikuttaa merkittävästi huoneen, toimiston tai liiketilan
ilmeeseen. IdéCollectionin laadukkaasta ja monipuolisesta lattiamallistosta löytyy sopiva
ratkaisu jokaiseen tilaan. Haluatko vaikutelman olevan järeän ja omaleimaisen, hillityn ja
pelkistetyn vai peräti hieman kreisin? Sinä päätät!
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LAADUKKAAT LATTIAT JOKA TILAAN
Tässä kuvastossa esitellään IdéCollectionin julkisten tilojen lattiamalliston viisi mielenkiintoista
tuotetta: VinylQuick, Vinyl Allure, VinylExpose, VinylPublic ja VinylOffice. Mallistossa on useita
erilaisia kivi- ja puukuvioita, joilla kaikilla saadaan hyvin luonnollinen vaikutelma. Lisäksi kaikkia
tuotteita saa asiakaskohtaisesti suunniteltavilla kuvioilla. Lattialaattojen asennus on vaivatonta
ja hukkapaloja jää hyvin vähän.
Kestävä ja helppohoitoinen. Vinyylilattialla on useita etuja esimerkiksi laminaattiin tai
puuhun verrattuna. Vinyylilattia soveltuu erityisen hyvin julkisiin tiloihin ja myymälöihin, sillä se
muun muassa kestää hyvin kulutusta ja on helppohoitoinen. Lisäksi vaurioituneiden laattojen
vaihtaminen on helppoa.
Pintakerros valitaan käyttöympäristön mukaan. Kaikissa IdéCollectionin lattiamalliston
perusrakenteissa käytetään samoja vankkoja materiaaleja. Kulutuskerros kannattaa valita
käyttöympäristön mukaan, ja siten kovan kulutuksen kohteina oleviin julkisiin tiloihin soveltuu paksumpi kulutuskerros, kun taas esimerkiksi VinylOffice sopii tavalliseen toimistotilaan.
Seuraavilla sivuilla voit lukea lisää IdéCollectionin lattiamalliston tuotteista. Mielenkiintoisia ja
inspiroivia elämyksiä!
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• Julkisiin tiloihin, joissa kulutuksenkestävyydelle ja laadulle asetetaan suuria vaatimuksia
• Ainutlaatuinen, asennusta helpottava
grip strip -kaista
• Asennettavissa lähes kaikentyyppisille alustoille
• Luonnonmukaiset kivi- ja puukuviot
• Kulutuskerros 0,5 mm
• 7 vuoden takuu

Sisätiloihin: Sportlife-kuntosalilaitteet
Lattialle: VinylQuick

VinylQuick ja VinylAllure ovat tyylikkäitä designlattioita kivi-, puu- ja konfettikuvioilla. VinylQuick-laatan kulutuskerros on 0,5 mm, ja siten se soveltuu erinomaisesti julkisiin tiloihin, joissa kulutus on kovaa. VinylAllure-laatan kulutuskerros
on 0,1 mm, ja se sopii pienemmän kulutuksen kohteena oleviin julkisiin tiloihin ja
asuintoihin. Lattia on rakenteeltaan joustava ja sen voi asentaa suoraan vanhalle
alustalle, esimerkiksi puhtaalle betonilattialle, riittävän tukevalle muovimatolle tai
laminaattilattialle. Asennus on mahdollista myös betonilattialle, jonka suhteellinen
kosteus on enintään 94 %.
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Liuskekivi uralla

Musta konfetti
turkkilevyrakenteella

Musta tammi uralla

Tammi uralla

Ainutlaatuinen, asennusta helpottava grip strip -kaista!
VinylQuick ja VinylAllure ovat helppoja ja nopeita asentaa. Lattia asennetaan täysin ilman
liimaa saumaamalla laatat toisiaan vasten ainutlaatuisella grip strip -kaistalla. Uuden lattian
asennus liiketilaan, toimistoon tai muuhun julkiseen tilaan on nyt helpompaa kuin koskaan
aikaisemmin, ja asennustyö sujuu niin vaivattomasti, että tilaa voidaan käyttää samaan aikaan
normaalisti.

VinylQuick ja VinylAllure ovat BASTA-rekisteröityjä lattioita. BASTA-hyväksyntä myönnetään rakennustarvikkeille, jotka täyttävät tietyt ympäristöä ja
tuoteturvallisuutta koskevat ominaisuudet. Lisätietoja: www.bastaonline.se

www.idecollection.se
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Kuviot/värit
VinylQuick on saatavana seuraavina kuvioina ja väreinä (mitat tarkoittavat laatan todellista kokoa):

US!

UUTU

Musta konfetti turkkilevyrakenteella

Tiikki (15x90 cm)

Harmaa liuskekivi (30x30 cm)

Tammi – sileällä ja juovikkaalla pinnalla

Pähkinä (10x90 tai 15x90 cm)

Liuskekivi (30x30 cm)

Ruskea tammi (15x90 cm)

Hiekkakivi (45x45 cm)

Musta marmori – sileällä ja liuskekivipin-

Tumma tammi – sileällä ja juovikkaalla

Harmaa hiekkakivi (30x60 cm)

Musta graniitti – sileällä ja liuskekivi-

Musta tammi (15x90 cm)

Vaalea hiekkakivi (45x45 cm)

Ura/sauma harmaana ja mustana.

Painoteknisistä syistä johtuen ei voida taata, että kuvien värisävyt vastaavat todellisia värisävyjä.

(30x90 cm)

(15x90 cm)

pinnalla (15x90 cm)
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nalla (45x45 tai 30x60 cm)

pinnalla (30x60 cm)
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Kuviot/värit
VinylAllure on saatavana seuraavina kuvioina ja väreinä (mitat tarkoittavat laatan todellista kokoa):

Elba – jokaisessa laatassa on 3 ruutua

Cascade oak juovikkaalla pinnalla

Pecan honey juovikkaalla pinnalla

Rhodes – jokaisessa laatassa on 3 ruutua

Musta liuskekivi – myös uralla

Harmaa liuskekivi – myös uralla

Valkaistu tammi juovikkaalla pinnalla

Tammi juovikkaalla pinnalla (15x90 cm)

Tiikki – myös uralla

ja ura (30x90 cm)

ja ura (30x90 cm)

(15x90 cm)

(15x90 cm)

(30x60 cm)

(15x90 cm)

(30x30 cm)

(15x90 cm)

Harmaa hiekkakivi (30x60 cm)

VinylQuick ja VinylAllure ovat BASTA-rekisteröityjä lattioita. BASTA-hyväksyntä myönnetään rakennustarvikkeille, jotka täyttävät tietyt ympäristöä ja
tuoteturvallisuutta koskevat ominaisuudet. Lisätietoja: www.bastaonline.se

www.idecollection.se
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Niin helppo asentaa, että
liike voi olla auki kuten
normaalisti!

VinylQuick ja VinylAllure ovat BASTA-rekisteröityjä lattioita.
BASTA-hyväksyntä myönnetään rakennustarvikkeille, jotka
täyttävät tietyt ympäristöä ja tuoteturvallisuutta koskevat
ominaisuudet. Lisätietoja: www.bastaonline.se
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VinylQuick ja VinylAllure –
siistejä, kestäviä ongelmanratkaisijoita!
Lattian käyttöympäristöt
VinylQuick on erittäin kovaa kulutusta kestävä lattiamateriaali julkisiin tiloihin, esimerkiksi
liikkeisiin, sairaaloihin ja toimistoihin. VinylAllure soveltuu pienemmän kulutuksen kohteena
oleviin julkisiin tiloihin ja asuntoihin. Lattian voi asentaa periaatteessa kaikille koville ja sileille
alustoille, jopa ”ongelmalattioille”, joiden suhteellinen kosteus on korkea (enintään 94 % RF)
tai joilla on bitumiliimaa, halkeamia jne.
Pohjustus- ja valmistelutyöt
Pohjustusta ei tarvita, jos lattia on sileä ja kova (pinnan tulee olla puhdas). Poikkeuksena ovat
esimerkiksi kohteet, joissa lattia on tarkoitus asentaa saumalliselle klinkkerilattialle. Valitsemalla VinylQuick- ja VinylAllure-lattian säästät siis sekä aikaa että rahaa!
VinylQuick- ja Vinyl Allure -materiaalien erikoisominaisuudet
Lattia asennetaan täysin ilman liimaa ja asennustyö sujuu niin vaivattomasti, että esimerkiksi
myymälä tai toimisto voi olla samaan aikaan normaalisti auki. Mitään kovaäänisiä koneita ei
tarvita, ei vasarointia tai muuta melua ja paikat pysyvät siistinä. Toiminta voi jatkua normaalisti koko asennuksen ajan! Yhteenliittämistä varten jokaisessa laatassa on grip strip -kaista
ja lisävarusteena on saatavana kohdistushihna, joten asennus voi alkaa mistä tahansa kohtaa
huonetta ja edetä vaikka kahteen suuntaan.
Liimattoman lattian edut
Kun haluat vaihtaa lattian, VinylQuick- ja VinylAllure-laattojen irrotus käy kätevästi. Jos lattiapintaan tulee vaurio, on myös helppoa vaihtaa vain yksi tai muutamia laattoja. Asennustavan
ympäristöystävällisyyttä lisää myös liimattomuus.
Lattian asennus ja tarvittavat työkalut
VinylQuick- ja VinylAllure-laatat on helppo asentaa, koska ne ovat grip strip -kaistan ansiosta
sellaisenaan liitosvalmiit. Tarvitaan vain veitsi esimerkiksi seinän viereen tulevien laattojen katkaisuun. Yksityiskohtaiset asennusohjeet ovat verkko-osoitteessa: www.idecollection.se.
Grip strip -sauma on kätevä ja pitävä
Liitossauma on niin vahva, että ohjeiden mukaisesti asennettu VinylQuick- ja VinylAllure- lattia
säilyy oikein hoidettuna useiden vuosien ajan siistinä.
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• VinylQuick ja VinylAllure eivät sovellu lämmittämättömiin tiloihin.
• Kun lattialaatat on purettu paketista, niiden on annettava olla (18–26 asteen)
huonelämpötilassa vähintään 24 tuntia, jotta ne ehtivät sopeutua ympäristöön.
• Tarkista, ettei materiaalissa näy vaurioita.

Asennusohje
1. Katkaise ensimmäisen laatan yläosa mustan nauhan
tasalta. Aloita huoneen kulmasta ja työnnä laatta seinää
vasten.
2. Katkaise seuraavan laatan pää ja aseta liittymäkohdat
kuvan mukaisesti. Laatat saumataan tiiviisti toisiaan vasten
grip strip -kaistalla. HUOM! Älä purista voimalla, vaan paina
kevyesti.
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asenn kohtaisem
p
us- ja
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3. Jyrää lattia heti laattojen asennuksen jälkeen vähintään
45 kilon mattojyrällä.

Kotisivullamme on myös opetusvideo, joka
näyttää vaiheittain etenevän asennustyön!
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Asennus

Varmista ennen asennusta:

Tekniset tiedot

Jokaisessa laatassa on patentoitu grip strip
-kaista, jolla saadaan täysin yhtenäinen
lattiapinta.

Rakenne
Läpinäkyvä 0,5 mm pintakerros (VinylQuick)
Kuviokalvo
Vahvikekerros
Taustapuoli

Kaikissa IdéCollection-sarjan tuotteissa on kolmikerrosrakenne ja kuviokalvo. Valmistusvaiheessa
kaikki kerrokset liitetään toisiinsa ja puristetaan
tiiviisti yhteen korkeassa lämmössä ja korkealla
paineella. Päällimmäiseksi tulee vahva alumiinioksidi-pinnoitus, mikä helpottaa puhtaanapitoa ja
estää hankausjälkien syntymistä.

Lattialämmitys
VinylQuick ja VinylAllure voidaan asentaa lattialämmityksellä varustetulle lattialle. Lämmitys on
katkaistava vähintään 48 tuntia ennen asennusta, ja sen tulee olla pois päältä vielä viikon ajan
asennuksen jälkeen, ja jatkossa lattian lämpötila saa olla enintään +27 ºC. Lisätietoja antaa
lattialämmitysjärjestelmän toimittanut liike.

VinylQuick- ja VinylAllure-takuu
IdéCollection myöntää vinyylin kulutuspinnalle 7 vuoden kulumattomuustakuun ostopäivästä
laskien. Takuun edellytyksenä on, että asennus teetetään pinnoitusalan ammattimiehellä.
Yksityiskohtaiset takuutiedot annetaan tämän kuvaston viimeisellä sivulla ja verkkosivulla
www.idecollection.se

Muita tietoja
• Huonetilan yhtenäisen väripinnan varmistamiseksi suosittelemme. että lattiamateriaaleina
käytetään saman eränumeron tuotteita.
• Tuoteselosteen teknisine tietoineen voi ladata verkko-osoitteesta www.idecollection.se,
jossa on myös asennus- ja hoito-ohjeita.

www.idecollection.se
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Laatan vaihto VinylQuickja VinylAllure-lattiaan
Jos VinylQuick- tai VinylAllure-laatta vaurioituu
tai siihen on tullut rumentava jälki, laatan voi
vaihtaa helposti. Toimi seuraavasti:
leikkaa katkoviivaa myöten

grip strip

VinylQuick-/Allure-laatta
Havainnekuva
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Tarkasta vaurio ja varmista, että oikea laatta
irrotetaan. Työnnä tasoituslasta liitoskohtaan ja taivuta sitä varovasti ylös.

Taivuta varovasti laattaa puolelta, jossa sen
oma grip strip -kaista EI ole (ks. havainnekuvaa). On tärkeää, että viereisten laattojen
grip strip jää ehjäksi.

Leikkaa laatasta n. 3 cm kaistale sen molemmilta grip strip -puolilta. (ks. havainnekuvaa).

Jäljelle jäänyt 3 cm mittainen kaistale on nyt
rullattava varovasti irti. Rullaa altapäin viistoon
ulospäin.

Kun viimeinen kaistale on irti, levitä vanhoihin grip strip -kaistoihin kontaktiliimaa.

www.idecollection.se

Irrota VinylQuick/Allure-pakkauksen mukana tuleva paperi ja aseta se sivulle, jolla
grip strip -kaistaa ei ole.

Aseta uusi laatta varovasti paikalleen niin,
että sen grip strip on asettamasi paperin
puolella.

Paina laatta paikalleen ja vedä paperi varovasti pois.

Jyrää lopuksi uuden laatan kohtaa niin, että
se tarttuu tiiviisti paikalleen. Onnea asennukseen!

Jos sinulla on kysyttävää VinylQuick- tai
VinylAllure-lattiasta, soita numeroon
+46 (0)31-723 51 00 tai lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen info@idetrading.se

www.idecollection.se
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Design-lattia julkisiin tiloihin
Kaunis ja kulutusta kestävä
Räätälöityjä ratkaisuja
Luonnonmukainen kivi- ja puukuvio
Kulutuskerros 1,0 mm
7 vuoden takuu

VinylExpose soveltuu julkisiin tiloihin, joissa kulutuksenkestävyydelle asetetaan
korkeita vaatimuksia lattian ollessa myös tärkeä osa sisustusta. Pinnan kulutuskerros on 1,0 mm.
Räätälöityjä ratkaisuja
VinylExpose on lattia, joka tarjoaa lähes rajoittamattomia mahdollisuuksia! Kauniita kivi- ja
puukuvioita sisältävän vakiovalikoiman lisäksi voimme toimittaa lattialaatat asiakkaan haluamalla kuviolla. Tämä on erinomainen ratkaisu esimerkiksi myymälöihin, joissa lattian halutaan
sopivan kuvionsa tai värinsä puolesta yrityksen muuhun profiiliin.

Stadium

Tiikki

Yökerho

Olemme laajentaneet Expose-sarjaa neljällä uudella mallilla ja kuviolla: säihkyvä glitter, välkkyvä
glimmer ja tyylikäs metallic. Tee myymälästäsi todella uudenaikainen ja huomiota herättävä kokonaisuus. Lattian voi tilata kaikissa väreissä.
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Harmaa metallic

Musta glitter

Valkoinen glitter

Harmaa glimmer

(45x45 cm)

(45x45 cm)

(45x45 cm)

(45x45 cm)

www.idecollection.se
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Kuviot/värit
VinylExpose-laattoja saa nyt kaikkina tämän sivun väreinä ja kuvioina. Lisäksi ohessa annetaan laatan asennuksen jälkeinen koko. Olemme laajentaneet Expose-sarjaa neljällä uudella mallilla ja kuviolla: säihkyvä glitter,
välkkyvä glimmer ja tyylikäs metallic Tee myymälästäsi todella uudenaikainen ja huomiota herättävä kokonaisuus. Lattian voi tilata kaikissa väreissä.

S!

U
UUTU
Painoteknisistä syistä johtuen ei voida taata, että kuvien värisävyt vastaavat todellisia värisävyjä.

Harmaa glimmer (45x45 cm)

S!

Koivu (10x90 el. 15x90 cm)

Ruskea tammi (15x90 cm)

Mänty (15x90 cm)

Tumma tammi – sileällä ja juovikkaalla

Tammi – sileällä ja juovikkaalla pinnalla

Musta tammi (10x90 cm)

Vaalea tammi (10x90 el. 15x90 cm)

Tiikki (10x90 tai 15x90 cm)

U
UUTU

Musta glitter (45x45 cm)

S!
UTUU

pinnalla (10x90 tai 15x90 cm)

U

Valkoinen glitter (45x45 cm)

!
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Harmaa metallic (45x45 cm)

(10x90 tai 15x90 cm)

VinylExpose on BASTA-rekisteröity lattia. BASTA-hyväksyntä myönnetään
rakennustarvikkeille, jotka täyttävät tietyt ympäristöä ja tuoteturvallisuutta
koskevat ominaisuudet. Lisätietoja: www.bastaonline.se
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Zebrano (10x90, 30x30 tai 45x45 cm)

Harmaa hiekkakivi (30x60 cm)

Hiekkakivi (45x45 cm)

Pähkinä (10x90 tai 15x90 cm)

Vaalea hiekkakivi (45x45 cm)

Musta graniitti (30x60 cm)

Vaalea pähkinä (15x90 cm)

Tumma liuskekivi (30x30 cm)

Valkoinen marmori (30x30 tai 45x45 cm)

Sementti (45x45 cm)

Liuskekivi (30x30 cm)

Musta marmori (45x45 tai 30x60 cm)

Ura/sauma harmaana ja mustana.

www.idecollection.se
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Asennus

Varmista ennen asennusta:
• VinylExpose ei sovellu lämmittämättömiin tiloihin.
• Kun lattialaatat on purettu paketista, niiden on annettava olla (18–26 asteen) huoneläm-		
pötilassa vähintään 24 tuntia, jotta ne ehtivät sopeutua ympäristöön.
• Tarkista, ettei materiaalissa näy vaurioita.

Kivi- ja erikoiskuvioisten laattojen asennusohje
1. Poista vanha lattiapinnoite. Levitä imevälle pinnalle liimanvalmistajan
suosittelema määrä liimaa.
2. Asenna laatat kevyesti painaen tiiviisti toisiaan vasten. HUOM! Laattoja
ei saa painaa toisiaan vasten voimakkaasti. Asennus tehdään märkä- tai
tarraliimauksella. Varmista, että alustan ja lattialaattojen välillä on riittävä
kosteus.
3. Jyrää lattia heti laattojen asennuksen jälkeen vähintään 45 kilon mattojyrällä. On suositeltavaa toistaa jyrääminen noin 30 minuutin kuluessa.
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Limrekommendation
Vid limning av IdéCollections VinylExpose rekommenderar vi Englund-Gruppens
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VinylExpose-materiaalin liimaukseen suositellaan ensisijaisesti Englund-Gruppenin UZIN KE 2428
lattia- ja seinäliimaa. Muita VinylExpose-liimauksiin soveltuvia tuotteita ovat Bostikin MultiTac MT
lattia- ja seinäliima ja Cascon CascoProff Extra 3444 sekä CascoProff Extreme 3450. Käytä hyväkuntoisia ja sopivasti hammastettuja liimanlevityslastoja. Lisäohjeita liimasta saa valmistajalta.

Lattialämmitys
VinylExpose voidaan asentaa lattialämmityksellä varustetulle lattialle. Lämmitys on katkaistava
vähintään 48 tuntia ennen asennusta, ja sen tulee olla pois päältä vielä viikon ajan asennuksen
jälkeen, ja jatkossa lattian lämpötila saa olla enintään +27 ºC. Lisätietoja antaa lattialämmitysjärjestelmän toimittanut liike.

Tekniset tiedot

Liimasuositus

VinylExpose-takuu
IdéCollection myöntää vinyylin kulutuspinnalle 7 vuoden kulumattomuustakuun ostopäivästä
laskien. Takuun edellytyksenä on, että asennus teetetään pinnoitusalan ammattimiehellä. Yksityiskohtaiset takuutiedot annetaan tämän kuvaston viimeisellä sivulla ja verkkosivulla
www.idecollection.se

Rakenne
Kaikissa IdéCollection-sarjan tuotteissa on kolmikerrosrakenne ja kuviokalvo. Valmistusvaiheessa
kaikki kerrokset liitetään toisiinsa ja puristetaan tiiviisti yhteen korkeassa lämmössä ja korkealla
paineella. Päällimmäiseksi tulee vahva alumiinioksidi-pinnoitus, mikä helpottaa puhtaanapitoa ja
estää hankausjälkien syntymistä.
Läpinäkyvä 1,0 mm pintakerros (VinylExpose)
Kuviokalvo
Vahvikekerros
Taustapuoli

Muita tietoja
• Huonetilan yhtenäisen väripinnan varmistamiseksi suosittelemme. että lattiamateriaaleina
käytetään saman eränumeron tuotteita.
• Tuoteselosteen teknisine tietoineen voi ladata verkko-osoitteesta www.idecollection.se, jossa
on myös asennus- ja hoito-ohjeita.

www.idecollection.se
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Lattia julkisiin tiloihin
Kaunis ja kulutusta kestävä
Räätälöityjä ratkaisuja
Luonnonmukainen kivi- ja puukuvio
Kulutuskerros 0,5 mm
5 vuoden takuu

VinylPublic soveltuu julkisiin tiloihin, joissa kulutuksenkestävyydelle asetetaan korkeita
vaatimuksia lattian ollessa myös tärkeä osa sisustusta. Pinnan kulutuskerros on 0,5 mm.
VinylPublic on saatavana seuraavina kuvioina ja väreinä (mitat tarkoittavat laatan todellista
kokoa):

Painoteknisistä syistä johtuen ei voida taata, että kuvien värisävyt vastaavat todellisia värisävyjä.

Kuviot/värit

Tammi – sileällä ja juovikkaalla pinnalla

Tumma tammi – sileällä ja juovikkaalla

Ruskea tammi (15x90 cm)

Luonnon tammi (15x90 cm)

Tumma luonnon tammi (15x90 cm)

Musta graniitti (30x60 cm)

Tumma pähkinä juovikkaalla pinnalla

Harmaa hiekkakivi (30x60 cm)

Musta marmori (45x45 tai 30x60 cm)

(15x90 tai 15x120 cm)

(15x90 cm)

pinnalla (15x90 cm)

Ura/sauma harmaana ja mustana.

VinylPublic on BASTA-rekisteröity lattia. BASTA-hyväksyntä myönnetään
rakennustarvikkeille, jotka täyttävät tietyt ympäristöä ja tuoteturvallisuutta
koskevat ominaisuudet. Lisätietoja: www.bastaonline.se

www.idecollection.se
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Ilmeikkyyttä toimistoon
Kaunis ja kulutusta kestävä
Luonnonmukaiset puu- ja kivikuviot
Helppo hoitaa
Kulutuskerros 0,3 mm
5 vuoden takuu

VinylOffice on kaunis ja kulutusta kestävä design-lattia toimistoihin ja tavallisiin julkisiin
tiloihin. VinylOffice-pinnan kulutuskerros on 0,3 mm. VinylOffice on saatavana seuraavina
kuvioina ja väreinä (mitat tarkoittavat laatan todellista kokoa):

Painoteknisistä syistä johtuen ei voida taata, että kuvien värisävyt vastaavat todellisia värisävyjä.

Kuviot/värit

Tammi (15x90 cm)

Tiikki (15x90 cm)

Musta graniitti (30x60 cm)

Ruskea tammi (15x90 cm)

Harmaa hiekkakivi (30x60 cm)

Musta marmori (45x45 tai 30x60 cm)

Tumma tammi (15x90 cm)

Ura/sauma harmaana ja mustana.

VinylOffice on BASTA-rekisteröity lattia. BASTA-hyväksyntä myönnetään
rakennustarvikkeille, jotka täyttävät tietyt ympäristöä ja tuoteturvallisuutta
koskevat ominaisuudet. Lisätietoja: www.bastaonline.se

www.idecollection.se
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Asennus

Varmista ennen asennusta:
• VinylPublic ja VinyOffice eivät sovellu lämmittämättömiin tiloihin.
• Kun lattialaatat on purettu paketista, niiden on annettava olla (18–26 asteen)
huonelämpötilassa vähintään 24 tuntia, jotta ne ehtivät sopeutua ympäristöön.
• Tarkista, ettei materiaalissa näy vaurioita.

Asennusohje
1. Poista vanha lattiapinnoite. Levitä imevälle pinnalle liimanvalmistajan suosittelema määrä liimaa.
2. Asenna laatat kevyesti painaen tiiviisti toisiaan vasten. HUOM! Laattoja ei
saa painaa toisiaan vasten voimakkaasti. Asennus tehdään märkä- tai tarraliimauksella. Varmista, että alustan ja lattialaattojen välillä on riittävä kosteus.
3. Jyrää lattia heti laattojen asennuksen jälkeen vähintään 45 kilon mattojyrällä. On suositeltavaa toistaa jyrääminen noin 30 minuutin kuluessa.

Muita tietoja
Suurissa tiloissa suositellaan vaiheittaista asennusta. Kivikuvioisen lattian asennusohje on VinylExpose-kuvauksessa.
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VinylPublic- ja VinylOffice-materiaalin liimaukseen suositellaan ensisijaisesti Englund-Gruppenin
UZIN KE 2428 lattia- ja seinäliimaa. Muita VinylPublic- ja VinylOffice-liimauksiin soveltuvia tuotteita
ovat Bostikin MultiTac MT lattia- ja seinäliima ja Cascon CascoProff Extra 3444 sekä CascoProff
Extreme 3450. Käytä hyväkuntoisia ja sopivasti hammastettuja liimanlevityslastoja. Lisäohjeita
liimasta saa valmistajalta.

Lattialämmitys
VinylPublic ja VinylOffice voidaan asentaa lattialämmityksellä varustetulle lattialle. Lämmitys on
katkaistava vähintään 48 tuntia ennen asennusta, ja sen tulee olla pois päältä vielä viikon ajan
asennuksen jälkeen, ja jatkossa lattian lämpötila saa olla enintään +27 ºC. Lisätietoja antaa lattialämmitysjärjestelmän toimittanut liike.

Tekniska fakta

Liimasuositus

VinylPublic- ja VinylOffice-takuu
IdéCollection myöntää vinyylin kulutuspinnalle 5 vuoden kulumattomuustakuun ostopäivästä
laskien. Takuun edellytyksenä on, että asennus teetetään pinnoitusalan ammattimiehellä.
Yksityiskohtaiset takuutiedot annetaan tämän kuvaston viimeisellä sivulla ja verkkosivulla
www.idecollection.se

Läpinäkyvä 0,5 mm
VinylPublic- ja 0,3 mm
VinylOffice-pintakerros
Kuviokalvo
Vahvikekerros
Taustapuoli

Rakenne
Kaikissa IdéCollection-sarjan tuotteissa on kolmikerrosrakenne ja kuviokalvo. Valmistusvaiheessa kaikki kerrokset liitetään toisiinsa ja
puristetaan tiiviisti yhteen korkeassa lämmössä
ja korkealla paineella. Päällimmäiseksi tulee
vahva alumiinioksidi-pinnoitus, mikä helpottaa puhtaanapitoa ja estää hankausjälkien
syntymistä.

Hoito-ohje
• Käytä etupäässä kuivia puhdistusmenetelmiä. Imurointi tavallisella suulakkeella poistaa
lattialta suurimman osan kuivista hiukkasista.
• Erittäin hienojakoinen pöly poistetaan tehokkaimmin nihkeällä pyyhintäliinalla.
• Pese lattia ajoittain neutraalia puhdistusainetta sisältävällä vedellä.
Yksityiskohtaisen vinyylilattioiden puhdistusohjeen voi ladata verkkosivulta www.idecollection.se

Muita tietoja
• Huonetilan yhtenäisen väripinnan varmistamiseksi suosittelemme, että lattiamateriaaleina
käytetään saman eränumeron tuotteita.
• Tuoteselosteen teknisine tietoineen voi ladata verkko-osoitteesta www.idecollection.se, jossa
onmyös asennus- ja hoito-ohjeita.

www.idecollection.se
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Tekniset ominaisuudet - VinylQuick, VinylAllure, VinylExpose, VinylPublic ja VinylOffice
EN 685		

21-34 ja 43

Kemikaalien kesto		

EN 423		

Hyväksytty

Pyörällisen tuolin vaikutus

EN 425		

Hyväksytty

Painaumien kesto		

EN 433		

0,05 mm tai vähemmän

Mittatarkkuus		

EN 434		

Hyväksytty

Joustavuus		

EN 435		

Hyväksytty

Kulutuksen kesto		
EN 660		
						

Ryhmän T alentunut paksuus 				
0,068 mm

Vierintävastus		

DIN 51130

R9

Äänenvaimennus		

DIN 52210

4 dB

Valon kesto		

ISO 2105 B02

>6

Lattialämmitys		
Paloluokitus		

		
EN 13501-1

Kyllä, maks. +27°
Bfl – S1

7vuoden

5 vuoden

takuu

takuu

Takuutiedot – VinylQuick, VinylAllure, VinylExpose, VinylPublic ja VinylOffice
IdéCollection myöntää 7 vuoden kulumattomuustakuun tuotteidensa VinylQuick, VinylAllure ja VinylExpose
kulutuspinnoille ja vastaavasti 5 vuoden kulumattomuustakuun tuotteidensa VinylPublic ja VinylOffice kulutuspinnoille ostopäivästä laskien. Takuun edellytyksenä on, että asennus teetetään pinnoitusalan ammattimiehellä. Jos
avatun pakkauksen tuotteessa näkyy materiaalivirheitä, ostajan on ilmoitettava virheestä pakkauksen myyneelle
liikkeelle viipymättä. Tällöin IdéCollection, ilman ostajalle koituvia kustannuksia:

Tekniset ominaisuudet / Takuu

Käyttöalue		

• Toimittaa vaurioituneiden laattojen tilalle uudet lattialaatat, jotka ovat väriltään, malliltaan ja laadultaan
samanlaisia tai vastaavia kuin alunperin ostetut laatat.
• Mikäli IdéCollection ei voi korvata vaurioituneita laattoja uusilla tai korvaus ei ole kustannusten kannalta 		
käytännöllisesti toteutettavissa tai sitä ei voida toteuttaa kohtuullisessa ajassa, IdéCollection palauttaa ostopäivän
mukaista ostohintaa vastaavan suhteellisen summan.
Takuu ei koske seuraavia tapauksia
• Lattiat, jotka on asennettu väärällä tavalla, joita on hoidettu väärin tai liimattu liimalla, jota IdéCollection ei
ole suositellut.
• Vaurion syynä on viilto, pisto, naarmuuntuminen, palovaurio, piikkikoron jälki, värjääntyminen, onnettomuus
tai vaurio, joka on ilmennyt muusta syystä kuin tuotteen normaalista käytöstä
• Vaurion syynä on tuotteen tahallinen väärä käyttötapa.
• Vaurion syynä on lattian väärä asennustapa tai muu väärin tehty työ.
• Kaikki haitat tai vauriot, joiden syynä on epätasainen tai asennuksen sopimaton alusta sekä alustan kosteus, 		
nestepaine tai emäksisyys.
Jos IdéCollection ei hyväksy ostajan vaatimuksia, IdéCollection varaa oikeiden antaa pätevän ja puolueettoman 		
tarkastajan ratkaista asia.
Lisätietoja saa jälleenmyyjältä tai IdéTrading Sverige AB:ltä, sähköpostiosoite: info@idetrading.se
IdéCollectionin valmistamat lattiat ovat saaneet CE-hyväksynnän ja tuotteet on valmistettu tehtaassa, joka noudattaa ISO 9001:2000 -laadunhallintajärjestelmää sekä ISO 14001:2004 -ympäristöjärjestelmää.
Emme vastaa painovirheistä ja pidätämme oikeuden tehdä
esitteen teknisiin tietoihin mahdollisesti vaikuttavia muutoksia.

www.idecollection.se
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Puhelin: +358 (0)207 559 669
Faksi: +358 (0)207 559 666
S-posti: info@projektimatto.fi
www.projektimatto.fi

IdéTrading Sverige AB
Askims Verkstadsväg 1
436 34 Askim, SWEDEN
Puhelin: +46 (0)31-723 51 00
Faksi: +46 (0)31-748 08 70
S-posti: info@idecollection.se
www.idecollection.se
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