Pergo Wood -lattiamateriaalien mukana toimitetaan kuvalliset ohjeet. Seuraavassa tekstissä
kuvataan kelluva tai liimattu asennus. Ohjeet on jaettu neljään osa-alueeseen: valmistelu,
asennus, viimeistely ja huolto. Suosittelemme, että luet nämä ohjeet läpi huolellisesti ja
tutustut kaikkiin kuviin. Jos olet epävarma tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Pergojälleenmyyjään tai teknisiin palveluihin. Alkuperäisten Pergo-lisävarusteiden käyttöä
suositellaan, jotta tuotteen takuu pysyy voimassa.

Valmistelu
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Pergo Wood -lattioita on saatavana eri muotoisina, kuvioisina ja
laatuisina. Ennen asennuksen aloittamista varmista, että olet saanut
tilaamasi puulattian. Suosittelemme säilyttämään yhden tuoteetiketin ostokuitin yhteydessä. Kirjoita ylös myös laudan takapuolelle
merkitty valmistuskoodi. Älä asenna lankkuja, joissa on vaurioita
pinnassa, reunoissa tai lukitusjärjestelmissä. Tarkista jokainen lankku
huolellisesti ennen asennusta ja sen aikana, mieluiten päivänvalossa.
Huomaathan, että puu ei ole tasalaatuinen materiaali. Koska puu on
luonnontuote, yksittäisten puulattialankkujen välillä on eroja, aivan
kuten yksittäisten puidenkin välillä. Pintapuun, oksien ja halkeamien
määrä vaihtelee valitusta luokasta ja mallista riippuen. Nämä ovat
puun luontaisia ominaisuuksia, eivätkä ne siten ole tuotevirheitä.
Tästä syystä tarkista aina ennen asennusta, että sinulla on oikea
vaikutelma lattiasta ja kaikki tarvittavat tiedot. Puulattialankun
asentaminen katsotaan tuotteen hyväksymiseksi, eivätkä mitkään
siihen liittyvät viat tai värivaihtelut muodosta perusteita reklamaatiolle
asennuksen jälkeen. Suosittelemme sekoittamaan lankkuja
useammasta pakkauksesta asennuksen aikana.
ENNEN KUIN ALOITAT
Puulattiaa pidetään sisustustuotteena, ja siitä on huolehdittava sen
mukaisesti ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen.
Asennus on tehtävä, kun mahdolliset maalaus- ja muut kosteat työt
on tehty ja ne ovat kuivuneet. Jos asennuksen jälkeen tehdään vielä
muita töitä, Pergo Wood -lattian päälle on asetettava asianmukainen
suoja. ÄLÄ teippaa suojamateriaalia suoraan lattian pintaan, koska
liima saattaa vaurioittaa lakattua tai öljyttyä pintaa.

1. PREPARATION

2. INSTALLATION

3. FINISHING

4.

Quick-Step Disegno

Quick-Step Wood Flooring materials are delivered with instructions in the form of illustrations. The text below is covering a floating or glue
installation, and is divided in 4 areas: Preparation, Installation, Finishing and Maintenance. We recommend that you read through this infor
carefully while studying each illustration. In case of doubts or questions please contact your Quick-Step dealer/Technical Services. The use
original Quick-Step accessories is strongly recommended to benefit from the full product warranty.
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A wood flooring
is to be
considered
as an on
interior
product, and
should be taken care of like such prior to, during and after installation.
Kun pakkaukset
on otettu
vastaan,
niiden
annettava
sopeutua
installation should
done after eventual
painting andpakkaukset
other wet workson
are done and dried out. If other works are ongoing after installation
huoneenlämpötilaan
ja be
kosteuteen.
Avaamattomat
appropriate covering should be placed on top of the Quick Step Wood Flooring. Do NOT tape covering material direct to the surface since
ennen asennusta säilytettävä vaakasuorassa asennossa irti seinistä
tape glue might harm the lacquered or oiled surface.
ja aluslattiasta. Säilytä avaamattomia pakkauksia normaalissa
huoneenlämpötilassa (15–20 °C) ja 30–85 %:n suhteellisessa
kosteudessa vähintään 48 tuntia ennen asennusta. Pergo Wood -lattia
on valmistettu luonnonpuusta, ja se laajenee ja kutistuu suhteellisen
kosteuden muuttuessa. Asennetun lattian mitta muuttuu
hieman enemmän leveyssuunnassa kuin pituussuunnassa.
20 °C:n lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 40–
60 % lattian eläminen on hyvin vähäistä. Pergo Wood -lattiat
valmistetaan ja toimitetaan kosteuden määrässä, joka sietää
suhteellisen kosteuden vaihtelun 30–85 %:n välillä.
1Kelluva

Kuivassa ilmastossa, esimerkiksi Pohjoismaissa
talvella, voi suhteellinen kosteus laskea alle 30 %:n ja
kesällä taas nousta yli 85 %:n. Tämä aiheuttaa Woodlattian elämistä. Jotta lattiassa olisi riittävä liikkumavara tälle
luontaiselle liikkeelle ja jotta vältetään avoimet saumat, natina,
yms., jätä aina riittävä liikkumasauma seinien, kynnysten,
portaiden, putkien yms. yhteyteen. Käytä asennussarjan
välikkeitä oikean kokoisen liikkumasauman säilyttämiseksi.
2Jos asennus tehdään alueella, jonka suhteellinen kosteus
on keskimäärin korkea, liikkumasaumaa on kasvatettava.
(korkea kosteus = lattia laajenee). Väli on jätettävä avoimeksi,
sitä saa täyttää saumausaineella, silikonilla eikä muulla
1.eikä
PREPARATION
liima-aineella. Kelluva asennus on nimensä mukaisesti
kelluva, joten älä koskaan kiinnitä lattiaa nauloilla, liimalla,
1ruuveilla tai raskailla kiinteillä rakennelmilla kuten keittiöillä.

8-12 mm

Quick-Step Wood Floors can be bought in different formats, decors and gradings. Make sure you have received the wood flooring that you have o
before starting the installation. It is always a good idea to keep one end-label together with your receipt. Also write down the productioncode mentio
the back of a panel. Do not install planks with damaged surfaces, edges or locking systems. Check every plank carefully before and during the insta
preferably in daylight. Bear in mind that wood is not a homogeneous material. Wood is a natural product, which means that no wooden flooring
will be identical to another just like no tree is identical to another one. The occurrence, amount and size of sap wood, knots and cracks depends
selected grading and chosen range. These are natural features of wood and cannot be considered as a product fault. Therefore you should always c
you have the right impression of the floor before installation and that you have all the information. If a wood flooring plank has
installed it is considered as accepted and defects or color variation cannot form any ground of complaint. We recommend th
planks are mixed from several packs during installation.
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After receiving the packs, these should be acclimatized. This has to be done unopened and stored in a flat position free from the wall and bas
prior to installation. Store the unopened packs at a normal room temperature (15-20°C / 59 - 65 °F) and a relative humidity(RH) level betwe
85% for a minimum of 48 hours prior to installation. A Quick-Step Wood Floor is made of natural wood and will expand and contract upon ch
in the relative humidity. The dimensional variation of an installed floor will be slightly more in width compared to the length. At 20°C and a r
humidity (RH) between 40-60%, the dimensional change is very limited. Quick-Step Wood Floors are produced and delivered with a moisture c
to cope with an RH between 30-85%.
Floating

In certain climates, for example in the Nordics during winter time, the RH might drop below 30% and in summertime rise above 85%. T
create a movement of your wood flooring. To secure enough clearance for this natural movement and to avoid open joints, squeaking, etc. a
keep the correct dilatation joint to the walls, thresholds, staircases, pipes, etc. Use the spacers of the installation kit to keep the correct clea
If installing in regions with an average high RH level the clearance should be raised. (high RH = floor expands). The clearance should be le
and must not be filled by any sealant, silicone or other adhesive. A floating installation must remain a floating. So never fix the flooring with
glue, screws or heavy build-in objects like kitchens in any other way.
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Pergo Wood -lattia on asennettava kiinteän, itsekantavan puisen tai
sementtipohjaisen aluslattian päälle. Muun tyyppiset lattiapinnoitteet
on ensin poistettava. Pinnoilla ei saa näkyä merkkejä homeesta
eikä tuholaisista. Varmista, että aluslattia on tasainen ja naulaa/
ruuvaa kaikki irtonaiset osat kiinni. Jos aluslattialla on tekstiili- tai
muu höyryä läpäisevä lattianpäällyste, sekä lattianpäällyste että sen
pohjakerros on poistettava. Olemassa olevaa, höyryä läpäisemätöntä
lattiapinnoitetta (PVC, linoleumi, yms.) ei ole tarpeen poistaa, jos
se täyttää muut vaatimukset. Puupohjan alaisen ryömintätilan
ilmanvaihdosta on huolehdittava. Poista kaikki esteet ja varmista,
että ilmanvaihto on riittävä (vähintään 4 cm²:n tuuletusaukko jokaista
lattianeliömetriä kohti). Huomaa, että puu ja muut eloperäiset
materiaalit kuivuvat paikallisesti, ja puulattia saattaa vaurioitua, jos
jokin lämmönlähde, kuten lämmityspuhallin, puuhella tms. synnyttää
korkeita lämpötiloja. Puun kosteusprosentti ei saa olla yli 10.
Asennus suoraan välipohjapalkkien päälle on kielletty.
Kelluva
Kelluvassa asennuksessa on aina käytettävä aluskatetta.
Puisen aluslattian tapauksessa asenna uusi Pergo Wood
-lattia 90 asteen kulmassa vanhan aluslattian lankkuihin tai
levyihin nähden. Varmista, että alusta on kuiva, tasainen,
tukeva, puhdas eikä sen päällä ole rasvaa eikä kemiallisia
aineita. Puhdista tarvittaessa vanhat kiinnitysaineet
mekaanisesti. Siivoa kaikki roskat (myös naulat), lakaise ja
imuroi lattia ennen asennusta. Korjaa merkittävät pinnan
epätasaisuudet ja suuret halkeamat. Suosittelemme
poistamaan vanhat jalkalistat ennen lattian asennusta, ja
asentamaan uudet, kun lattia on valmis.
Liimattu
Vanha lattianpäällyste on poistettava kokonaan ennen Pergo
Wood -lattian asennusta liimaamalla. Aluslattian on oltava
kiinteä, kova, kuiva, tasainen ja standardien vaatimusten
mukainen.
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Koko aluslattia on tarkastettava huolellisesti kaikkien
epätasaisuuksien varalta. Tarkista 2 m:n linjarin avulla, ettei pinnalla
ole yli 4 mm:n epätasaisuuksia kelluvassa asennuksessa ja yli
3 mm:n epätasaisuuksia liimatussa asennuksessa. Yli 1–2 mm:n
pienet kohoumat 200 mm:n säteellä on myös työstettävä pois. Käytä
tarvittaessa tasoitetta, jotta aluslattiasta saadaan riittävän tasainen.

Valmistelu
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Kelluva
KELLUVAN asennuksen tapauksessa suosittelemme
vahvasti Pergo-aluskatteen käyttämistä parhaan
mahdollisen äänenvaimennuksen ja astumismukavuuden
saavuttamiseksi sekä narinan ja pienten epätasaisuuksien
välttämiseksi. Jos kelluva asennus toteutetaan
sementtitasoitteen tai betonisen aluslattian päälle, tai jos
käytössä on lattialämmitys, on asennettava kosteussulku.
Kaikissa Pergo-aluskatteissa on sisäänrakennettu
höyrysulku. Jos käytetään muuta aluskatetta, jossa ei ole
höyrysulkua, on käytettävä vähintään 0,2 mm:n PE-kalvoa
kosteussulkuna. Varmista, että PE-kalvon reunat asettuvat
päällekkäin vähintään 200 mm:n matkalta. Jos kelluvassa
asennuksessa käytetään muuta kuin Pergo-aluskatetta, on
aluskatteen täytettävä samat tekniset vaatimukset. Takuu ei
kata vääränlaisen aluskatteen aiheuttamia ongelmia.
Liimattu
LIIMATUN asennuksen tapauksessa aluskatetta ei tule
käyttää. Asennettaessa liimattua puulattiaa aluslattian
päälle suosittelemme aina levittämään ensin nestemäisen,
kosteutta kestävän kalvon. Tämä nestekalvo on 2- tai
3-komponenttinen epoksipinnoite, joka varmistaa
kosteussulun. Pergo Wood -lattia voidaan sitten kiinnittää
suoraan tähän nestekalvoon joustavalla liimalla, kuten MS
tai PU.
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Pergo Wood -lattiaa ei saa asentaa tyypillisesti kosteisiin tiloihin
tai tiloihin, joissa on lattiakaivo, eikä erittäin kuiviin tiloihin, kuten
saunoihin.

Valmistelu
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Lisäohjeita on noudatettava, jos lattiassa on lämmitys- tai
viilennyslaitteita. Terveys- ja turvallisuussyistä sekä Pergo Wood
-lattiaan liittyvien ongelmien välttämiseksi on noudatettava tiettyjä
perussääntöjä:

i

www.pergo.com

Lattialämmitys
•

Ensinnäkin on erittäin tärkeää varmistaa, että lattian
pintalämpötila on enintään 27 °C.

•

Kelluvan asennuksen tapauksessa on valittava sopiva
aluskate. Pergo Wood -lattian ja alusmateriaalin 		
kokonaislämmönvastus (R) saa olla enintään 0,15 		
m²K/W.

•

Muuta lämpötilaa aina vähitellen lämmityskauden alussa
ja lopussa.

•

Vältä mattojen aiheuttamaa lämmön kertymistä ja jätä
riittävästi tilaa huonekalujen ja lattian väliin.

•

Vesikiertoiset ja sähköiset lattialämmitysjärjestelmät ovat
sallittuja.

Lattiajäähdytys
•

Lattiajäähdytyksen tapauksessa lämmönvastuksen
tulee olla < 0,09 m²K/W. 14 mm:n Pergo Wood
-lattian lämmönvastus on noin 0,140 m²K/W. Tässä
tapauksessa on siis otettava huomioon tietty kapasiteetin
menetys.

•

Käytössä tulee olla asianmukainen turvajärjestelmä,
joka havaitsee automaattisten antureiden avulla, milloin
puulattiassa tai sen alapuolella saavutetaan kastepiste (=
kondensoitumisen alkaminen), ja sammuttaa 		
jäähdytyksen.

Osoitteessa www.Pergo.com on tarkempaa tietoa
lattialämmityksestä ja -jäähdytyksestä..
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Kivimateriaalialustan, kuten betonin, on oltava riittävän kuiva ennen
asennusta. Asennus sementtialustan päälle edellyttää arvoa CM
< 2,5 (75 %:n suhteellinen kosteus). Asennus anhydriittialustan
päälle edellyttää arvoa CM < 0,5 (50 %:n suhteellinen kosteus). Jos
kosteuspitoisuus on suurempi tai se voi nousta suuremmaksi, on
käytettävä muuta kosteuseristystä. Jos käytössä on lattialämmitys,
sementtialusta edellyttää arvoa CM < 1,5 (60 %:n suhteellinen
kosteus) ja anhydriittialusta edellyttää arvoa CM < 0,3 (40 %:n
suhteellinen kosteus). (Katso lattialämmitystä koskevat ohjeet.)
Mittaa, merkitse ylös ja säilytä kosteusmittaustulokset. Uuden
sementtitasoitelattian on kuivuttava vähintään viikon ajan 1 cm:n
paksuutta kohti 4 cm:iin saakka. Yli 4 cm:n paksuudet tarvitsevat
kaksinkertaisen kuivumisajan. Esimerkiksi betonialuslattian, jonka
paksuus on 6 cm, on annettava kuivua vähintään kahdeksan viikon
ajan.

Cement < 2,5% CM
CaSo4 < 0,5% CM

Valmistelu
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Suunnittele lankkujen asennussuunta huolellisesti ennen asennuksen
aloittamista. Kalanruotokuvion tapauksessa suositus on, että
V-rivi asennetaan pisimmän seinän suuntaisesti. Jos seinät ovat
suunnilleen samanpituisia, suosittelemme asentamaan rivin
pääsisäänkäynnin suuntaisesti tai samansuuntaisesti tulevan valon
kanssa (= 90 asteen kulmassa ikkunoihin nähden). Huomaa, että
auringonvalo vaikuttaa luonnolliseen väriin (värin muuttuminen
UV-säteilyn vuoksi on väistämätöntä). Tämä saattaa aiheuttaa
luonnollista haalistumista ja värimuutoksia, jotka eivät ole
tuotevikoja.
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KELLUVAN asennuksen tapauksessa keittiösaarekkeita ja muita
erittäin painavia kalusteita EI saa asentaa lattian päälle. Kelluvan
puulattian on pystyttävä liikkumaan painavien kalusteiden ympärillä,
jolloin vältytään saumojen avautumiselta ja irtoavilta lankuilta. Tämä
voidaan varmistaa seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla:
1. Asenna ensin painavat kalusteet ja asenna vasta sitten
Pergo Wood -lattia niiden ympärille. Älä aseta 		
painavia kalusteita puulattian päälle.
2. Asenna Pergo Wood -lattia ennen painavien
kalusteiden asentamista. Merkitse tämän jälkeen
Pergo Wood -lattiaan kohdat, joihin painavat 		
kalusteet asennetaan. Sahaa lattiasta kohdat, joihin
kalusteiden jalat tulevat tai sahaa liikuntasaumalista
painavan kalusteen ympärille.

Asennus
1

Pergo Wood -lattiat ovat helppoja asentaa, eikä kalliita työkaluja
tarvita. Lyöntipalikan, vetoraudan ja välikkeet sisältävän Pergoasennussarjan lisäksi tarvitaan vain muutamia tavallisia työkaluja
(taittomitta, lyijykynä, vasara, käsisaha tai kuviosaha, suorakulma
ja mahdollisesti porakone ja suojakäsineet). Varmista ennen
asennuksen aloittamista, että kaikki työkalut ovat saatavilla. Liimatun
asennuksen tapauksessa tarvitaan lisäksi liimalasta (suositeltu tyyppi
B11) ja soveltuva puulattialiima.
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Wood -lattiat ovat helppoja asentaa, eikä kalliita työkaluja
tarvita. Lyöntipalikan, vetoraudan ja välikkeet sisältävän Pergoasennussarjan lisäksi tarvitaan vain muutamia tavallisia työkaluja
(taittomitta, lyijykynä, vasara, käsisaha tai kuviosaha, suorakulma
ja mahdollisesti porakone ja suojakäsineet). Varmista ennen
asennuksen aloittamista, että kaikki työkalut ovat saatavilla. Liimatun
asennuksen tapauksessa tarvitaan lisäksi liimalasta (suositeltu tyyppi
B11) ja soveltuva puulattialiima.
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Jokainen Pergo Wood -lankku on ennen pakkaamista tarkastettu
järjestelmällisesti vikojen varalta. Pakkaukset voivat kuitenkin
vaurioitua kuljetuksessa tai kun niitä avataan. Älä asenna lankkua,
jossa on vaurioita pinnassa, reunoissa tai ponttiliitoksessa. Tarkasta
jokainen lankku huolellisesti ennen asennusta. Huomaa, ettei puu
ole tasalaatuinen materiaali. Yksittäisten lankkujen välillä on eroja,
aivan kuten yksittäisten puidenkin välillä. Tämä ominaisuus antaa
puulattialle sille tyypillisen lämpimän ja luonnollisen tuntuman ja
ilmeen. Valitusta luokasta ja mallista riippuen laudoissa voi myös
näkyä oksia ja halkeamia. Tämä on luonnollista, eikä se ole tuotevika.
Tästä syystä varmista aina ennen asennusta, että vaikutelmasi lattiasta
ja jälleenmyyjältä saamasi tiedot ovat oikeat. Asennettu lankku
katsotaan hyväksytyksi, eikä siitä voida reklamoida. Suosittelemme
sekoittamaan levyjä ja ottamaan lankkuja vuorotellen eri pakkauksista
asennuksen aikana.

Asennus
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Pergo Wood -lattia voidaan asentaa kelluvana tai liimattuna. Tässä
ohjeessa kuvataan molemmat asennustavat.

Kelluva
Jos valitset kelluvan asennuksen, on ensimmäinen osa
aluskatetta asetettava yhdensuuntaisesti asennettavien
lankkujen kanssa. Lisää seuraavat osat aluskatetta sitä
mukaa, kun asennat puulankkuja. On äärimmäisen tärkeää,
että kaikki aluslattian epätasaisuudet poistetaan käyttämällä
tasoittavaa aluskatetta. Useimmissa tapauksissa on
käytettävä höyrytiivistä kalvoa suojaamaan lattiaa
kapillaarikosteudelta tai kosteuden tiivistymiseltä.
Liimattu
Suoraa liimausta voidaan käyttää vain aluslattiaan, jolle
se soveltuu (huomioiden aluslattian tasaisuus, kovuus,
halkeamat, jne.) yleisiä periaatteita ja standardeja
noudattaen. Aluslattian on oltava riittävän kuiva, kova ja
tasalaatuinen. Varmista, että käytät sopivaa liimaa. Noudata
kuivumisaikaan, menekkiin, levitykseen, jne. liittyviä ohjeita.
Nämä ohjeet on saatava liiman valmistajalta. Jos kiinnität
lattian liimaamalla, liimatun alueen päällä tulee kävellä niin
vähän kuin mahdollista asennuksen aikana.

Asennus
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Kelluva
8-12 mm
Jos huoneen mitat ovat yli 12 x 12 m, on luotava ylimääräinen
liikuntasauma. Laajeneminen ja kutistuminen tapahtuvat
lattian koon suhteessa, joten mitä suurempi pinta-ala on,
>12m
sitä suurempi liikuntasauman on oltava. Liikuntasaumalistaa
on käytettävä oviaukoissa ja huoneiden kulmissa tavalliseen
tapaan. Laajeneminen ja kutistuminen tapahtuvat lattian
koon suhteessa, joten mitä suurempi pinta-ala on, sitä
1. PREPARATION
suurempi liikuntasauman on oltava.
8-12 mm

8-12 mm

>12m

>12m

2. INSTALLATION
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8-12 mm

Liimattu
Liimatussa asennuksessa ei ole pituus- eikä leveysrajoituksia.
8 mm:n liikkumasauma tulee toteuttaa huoneen reunoille,
mutta T-lista ei ole välttämätön oviaukoissa. Rakennuksen
laajennusliitokset ja tasoitteen lattialämmitysliitokset tulisi
siirtää lattiaan joustavalla liitoksella tai asennuslistalla.
Min. 100mm
8-12 mm

8-12 mm

>12m

>12m

>12m
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8-12 mm

8-12 mm

Min. 100mm
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Mittaa huoneen pituus ja leveys huolellisesti ennen aloittamista
suunnitellaksesi tarkan asettelun, jotta
6 syntyy tasapainoisen näköinen
lattia. Näin varmistetaan myös, ettei viimeinen rivi jää liian kapeaksi.
Suosittelemme, että pienimmät kappaleet
Floating ovat aina vähintään 100
mm leveitä. Tämän varmistamiseksi voit siirtää lattian keskilinjaa.

Min. 100mm

With room dimensions of more than 12m x 12m an intermediate expansion joint should be fitted. Expansio
greater the surface the larger the expansion joint needs to be. AnMin.
expansion
joint must be used in typical door
100mm
and contraction are linear so the greater the surface the larger the expansion joint needs to be.
Glued

In a glued installation you have no length and width restrictions. An expansion gap of 8 mm around the perim
a T moulding in the doorways is not necessary anymore. Constructional dilatation joints of the building and floo
transferred on the floor with a flexible joint or a profile.
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Before starting carefully measure the length and the width of the room to pan a precise lay-out to achieve a balanc
ensure also you won’t end up with the last row being too narrow. We advise to make sure that the smallest pieces
assure this, you can slide the middle line of the floor.
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Pergo lattiamallistossamme on vasemman- ja oikeanpuoleisia
lankkuja. Tämä tarkoittaa, että kussakin Pergo pakkauksessa tulisi
olla sekä vasemman- että oikeanpuoleisia lankkuja. Tarkista tämä
ennen asennusta. Kaikkien lankkujen taustapuolella on tästä kertova
merkintä valmistuskoodin vieressä. Vasemmanpuoleisissa lankuissa
on merkintä ”A”, ja oikeanpuoleisissa lankuissa on merkintä ”B”.
Erota vasemman- ja oikeanpuoleiset lankut omiin pinoihinsa ennen
aloitusta ja ”sekoita” lankut kummassakin pinossa, jotta lankkujen väri
ja luonne jakautuvat tasaisesti.

Asennuksen ensimmäinen vaihe käsittää keskirivin tekemisen. Yhdistä
tätä varten ensimmäiset kolme lankkua, joista käytetään numeroita
”1”, ”2” ja ”3”. Lankkua ”3” käytetään apuna lankkujen ”1” ja ”2”
kohdistamisessa. Yhdistä lankut ”1” ja ”3” (asettaen lankun 2 kieleke
pienessä 20–30 asteen kulmassa lankun 1 uraan) siten, että lankun
”3” lyhyen sivun reuna tulee 0,5 cm lankun ”1” lyhyen sivun reunan
yli. Aseta nyt lankun ”2” pitkän sivun kieleke lankun ”1” lyhyen sivun
uraan. Liu’uta lankkua ”2”, kunnes se pysähtyy lankkuun ”3”. Taita nyt
alas lankku ”2”.

Asenna seuraavaksi lankku ”4”, joka ottaa lankun ”3” roolin. Nosta
lankku ”3” 20–30 asteen kulmaan ja liu’uta sitä ylöspäin, kunnes se
osuu lankkuun ”4”. Noudata tätä menetelmää, kunnes olet saanut
valmiiksi lattian ensimmäisen, keskimmäisen V-rivin. Työskentele aina
nuolien suuntaisesti.

A
B

1

2

3

1
2
3

4

Asennus
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Ensimmäisen V-rivin asentamisen jälkeen on erittäin tärkeää
varmistaa, että tämä rivi on kohdistettu täydellisesti huoneen
keskilinjaan. Käytä hetki tämän varmistamiseen. V-rivin alku- ja
loppupään merkitsemisestä voi olla hyötyä sen varmistamisessa, että
V-rivi pysyy oikeassa paikassa. Vinkki: Tee merkintä seinän alaosaan.
Näin merkintä näkyy koko asennuksen ajan. Lattiaan tehdyt merkinnät
sen sijaan jäävät asennettujen levyjen alle.

12

Nyt voit jatkaa seuraavien lankkurivien asentamista. Suosittelemme
asentamaan seuraavan uuden rivin ensimmäisen V-rivin vasemmalle
puolelle ja sen jälkeen ensimmäisen V-rivin oikealle puolelle. Asenna
seuraava rivi aina liittämällä uuden paneelin pitkä sivu edellisen
paneelin pitkään sivuun. Pidä uutta paneelia 20–30 asteen kulmassa
ja liu’uta sitä, kunnes sen lyhyt sivu saavuttaa asennetun V-rivin.
Sen jälkeen voit painaa paneelin alas ja napauttaa paneelin lyhyttä
päätä, kunnes se lukittuu asennettuun V-riviin. Napauttaminen on aina
tehtävä kumivasaralla ja sopivalla lyöntipalikalla.

13

Asenna kaikki kokonaiset lankkurivit nuolien suuntaisesti. Varmista,
että napautat aina niiden paneelien suuntaan, joiden päällä istut.
Tämä estää jännitteen muodostumisen lattiaan.

11

After the installation of the first V-row, it is very important t
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2. helpfull
INSTALLATION
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Now you can continue to install the additional rows of full
installation of the first row on the right side of the first V-row
the previous panel. While holding the new panel in an ang
drop down the panel, followed by tapping the panel on it
2. INSTALLATION
3. tapping
FINISHING
4. MAIN
hammer and a suitable
block.

1. PREPARATION
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Complete all rows of full planks, following the direction of
avoid that you built up tension in the floor.
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Kun olet asentanut kaikki kokonaiset lankkurivit, viimeinen vaihe
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13
14
Oikean 11
kokoisen liikuntasauman
12
valmisteluosa. Asennuksen lopuksi liikuntasaumat peitetään
Now
can continue
to install
the additional
rows of full planks. We advise to install a first new row at the left side of t
listojemme tai profiiliemme avulla. you
Piirrä
viiva 45
asteen
kulmassa
installation of the first row on the right side of the first V-row. To install the next row, always connect the long side of the n
lankun pituuteen nähden aloittaen
jo asennetun lankun kanssa
the previous panel. While holding the new panel in an angle of
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Now you can continue to install the additional rows of full planks. We advise to install a first new row at the left side of the first V-row, followed by saw
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asettaa vähintään kaksi riviä lankkuja L paikoilleen ilman
13
R

L
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Pro Tip: If you face any tricky corners during your inst
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paikoilleen.
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After installing all rows of full planks, the last step in the installation of the Quick Step Herringbone floor is the installation
R

R
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walls of your room. To draw the cut-off line, place the panel, rotated by 180°, on the floor. The corner “C” must be on
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installation of the first row on the right side of the first V-row. To install the next row, always connect the long side of the new panel into the long side of
15it’s short end reaches the installed V row. Now you can
the previous panel. While holding the new panel in an angle of 20 to 30°, slide this panel until
drop
down
the
panel,
followed
by
tapping
the
panel
on
it’s
short
end
until
it
locks
into
the
installed
V-row. Tapping must always be done with a rubber
Liimattu
L
R
hammer and a suitable tapping block.
C
L
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R
L on suositeltavaa
Glued
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After installing all rows of full planks, the last step in the installation of the Quick Step Herringbone floor is the installation of the cut-off planks along the
walls of your room. To draw the cut-off line, place the panel, rotated by 180°, on the floor. The corner “C” must be on the line of the expansion gap.
Glued
The expansion gap is needed to allow the floor to move natural after installation (natural movement of the floor depends on the RH level of the site of
installation). 1). To determine the correct expansion gap we would like to refer you to the preparation part of this instruction. At the end of the installation
Before applying the glue to the subfloor, we recommend to install first at least 2 rows without glue and without con
this expansion gap is concealed by our skirting’s or mouldings. Draw the line in an angle of 45° with the lenght of the plank starting from overlap angle
this way you can aline your wood flooring perfectly and do the necessary sawing works. In order to keep the installa
with the already installed plank. Install the plank after sawing by following above explained installation method.
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue for these rows, followed by placing the wood planks. After fin
sit onto these rows to spread the glue for the next two rows. Follow this working method for the rest of the installatio

15

Pro Tip: If you face any tricky corners during your installation, it is recommended to prepare them first without glue to
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky piece.
Glued
Before applying the glue to the subfloor, we recommend to install first at least 2 rows without glue and without connecting the short side joints. In
this way you can aline your wood flooring perfectly and do the necessary sawing works. In order to keep the installation area clean, we advice to
spread the glue each time for 2 rows. Spread the glue for these rows, followed by placing the wood planks. After finishing the first 2 rows, you can
sit onto these rows to spread the glue for the next two rows. Follow this working method for the rest of the installation onwards.
Pro Tip: If you face any tricky corners during your installation, it is recommended to prepare them first without glue to be sure that they fit perfectly.
If you are sure that it will fit, you can glue the tricky piece.
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Yksinkertaisen kalanruotokuvion lisäksi Pergo Disegno -lattioista voi
luoda muitakin lattiakuvioita. Mahdollisia kuvioita ovat kaksinkertainen
kalanruotokuvio ja mosaiikkikuvio. Kaksinkertaisen kalanruotokuvion
kohdalla pätevät samat asennusohjeet kuin yksinkertaisen
kalanruotokuvionkin kohdalla. Ainoa ero on, että tässä tapauksessa
on asetettava kaksi lankkua vierekkäin. Mosaiikkikuviossa yhden
levyn pituus on sama kuin neljä kertaa yhden levyn leveys. Voit siis
luoda mosaiikkikuvioita neljällä toisiinsa liitetyllä levyllä. Yhdistä ensin
neljä levyä kiinnittämällä niidet pitkät sivut yhteen, jolloin muodostuu
ensimmäinen neliö. Voit varmistaa, että nämä levyt ovat kohdakkain,
käyttämällä vaiheessa 9 kuvattua menetelmää. Liitä sitten neljä
seuraavaa lankkua 90 asteen kulmassa ensimmäiseen neliöön
nähden yhdistämällä ja napauttamalla. Mosaiikkikuvion luomiseksi on
suositeltavaa työskennellä neliö kerrallaan.

Viimeistely
Asennus
1

2

3

Kauniin viimeistelyn varmistamiseksi suosittelemme ovenkarmien
alaosien sahausta puulattian ja kynnyksen välisellä rajalla. Oikean
sahauskorkeuden varmistamiseksi käännä lankku ylösalaisin ja aseta
se lattialle ovenkarmia vasten. Aseta sitten käsisaha lankkua vasten
ja sahaa karmin/listan läpi kuvan osoittamalla tavalla. Poista sahattu
osa ja imuroi pöly pois. Nyt voit liu’uttaa lattialaudan karmin/listan
alle, ja lattian viimeistely on täydellinen.

Aloita Pergo-puulattian asennus putkien ympärille mittaamalla
ja merkitsemällä lankkuihin huolellisesti kunkin putken tarkka
keskipiste. Poraa merkittyihin pisteisiin reiät, joiden halkaisija on
putken halkaisija + 16 mm kuivassa ilmastossa ja putken halkaisija
+ 24 mm kosteassa ilmastossa. Jos putki sijaitsee laudan pitkällä
sivulla, tee jokaisesta reiästä sahaus 45 asteen kulmassa laudan
reunaan ja sahaa sitten reikien välistä kuvan osoittamalla tavalla.
Jos putki sijaitsee laudan päässä, tee suora sahaus laudan poikki.
Asenna lankku. Levitä sitten tavallista puuliimaa irrottamasi palan
sahattuihin sivuihin ja liimaa pala paikoilleen. Varmista, ettei
sahatun kappaleen ja alusmateriaalin väliin pääse liimaa. Varmista
välikkeiden avulla, että liimaussaumasta tulee tiivis, ja poista heti
kaikki liima lattiapinnalta kostealla liinalla. Putkien väliin jättämäsi
kolot varmistavat, että lattia voi liikkua halutulla tavalla vuodenaikojen
vaihdellessa. Kelluvan asennuksen tapauksessa niitä ei saa täyttää
millään tiivistysaineella, silikonilla eikä muulla liima-aineella. Käytä
Pergo-radiaattoritulppia piilottamaan raot lämmitysputkien ympäriltä.

8-12 mm

+20 mm

Tarkasta asennetun lattian lopullinen pinta, poista kaikki välikkeet ja
asenna puiset Pergo-seinälistat niiden mukana toimitettujen ohjeiden
mukaisesti.
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Kelluvan lattian päällä voi kävellä asennuksen aikana ja heti sen
jälkeen. Asennuksen jälkeen lämpötilana suositellaan pidettävän
15–22 °C ja suhteellisena kosteutena 30–85 %. Talvella huoneilma
on yleensä erittäin kuivaa, mistä johtuen on erittäin suositeltavaa
käyttää ilmankostuttimia tasaisen kosteuden ylläpitämiseksi. Kesällä
ja syksyllä ilmankosteuden ollessa suuri on huoneen ilmanvaihdon
oltava hyvä. Liian alhainen suhteellinen kosteus voi vahingoittaa
lattiaa peruuttamattomasti (halkeamat, avoimet saumat, natina jne.).

Kelluvan lattian päällä voi kävellä asennuksen aikana ja heti sen
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käyttää ilmankostuttimia tasaisen kosteuden ylläpitämiseksi. Kesällä
ja syksyllä ilmankosteuden ollessa suuri on huoneen ilmanvaihdon
oltava hyvä. Liian alhainen suhteellinen kosteus voi vahingoittaa
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että muiden puhdistusaineiden käyttö voi vahingoittaa lattiaasi.
2 näkyvää
Pyyhi lattia aina kuivaksi välittömästi, jottei sen pinnalle jää
kosteutta tai nestettä.
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To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vac

1

4. MAINTENANCE

1

withyou
soft can
wheels
special installation
wood flooring
brush to avoid
scratching
your
fl
When installing a floating floor
walkand
on ita during
and immediately
afterwards.
After
insta
theand
firstacleaning
of the floor
make
sure to
first remove
ALL
dust time
and the
dirtair
befo
maintain a room temperature offloor.
15 - For
22°C
relative humidity
level
between
30-85%.
During
winter
in
H 2O
absolutely
forbidden.
dry, for this reason
it is strongly
recommended
to use humidifiers in order to obtain a constant humidity level. In th
2 is a high relative humidity the room should be well ventilated.
3
1
there
Too low RH may cause irreversible damage to the
Squeaking sound, ...)
3 i www.quick-step.com
<15 min
Only use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that us
2
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
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To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vacuum cleaner. Make sure the
with soft wheels and a special wood flooring brush to avoid scratching your floor. Never use a steam cle
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floor. For the first cleaning of the floor make sure to first remove ALL dust and dirt before using a cloth. Too wet main
type ‘w’
absolutely
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walk on it during installation and immediately afterwards. After installation it is recommended to
maintain
a room temperature of 15 - 22°C and a relative humidity
level between 30-85%. During winter time the air in the rooms is usually extremely
2
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dry, for this reason it is strongly
3 recommended to use humidifiers in order to obtain a constant humidity level. In the summer and autumn, when
there is a high relative humidity the room should be well ventilated. Too low RH may cause irreversible damage to the floor (ie. Cracks, Open Joints,
Only use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that using other cleaning products ma
Squeaking sound, ...)
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
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To remove dirt and dust from the floor use a slightly moist mop, a brush or a vac
with soft wheels and a special wood flooring brush to avoid scratching your flo
floor. For the first cleaning of the floor make sure to first remove ALL dust and dirt befo
Pyörällisissä tuoleissa on oltava ns. ”pehmeät pyörät”, ja muovinen
type ‘w’
absolutely forbidden.

suojamatto on sijoitettava alueelle, jossa tuolia käytetään. Kaikki huonekalujen jalat on suojattava huopatyynyillä, jotta vältetään
3
lakatun/öljytyn pinnan naarmuuntuminen. Vältä huonekalujen
Only
use the recommended cleaning products for floor maintenance. Remember that us
liu’uttamista/vetämistä puupinnalla naarmuuntumisen välttämiseksi.
wipe the floor dry immediately so that no more moisture or liquid is visible on the floor.
Huonekaluja on suositeltavaa siirtää nostamalla. Käytä aina hyvälaatuista ovimattoa kaikilla ulko-ovilla, jotta estetään hiekan, lian ja
veden pääsy lattialle.
type ‘w’

4

5

Tarkemmat puhdistusohjeet ovat saatavilla Pergo-jälleenmyyjältäsi tai
näiden tuotteiden verkkosivuilta. Lue ne huolellisesti ennen
4 lakatun/
öljytyn lattiasi hoitoa.
Castor chairs must have castors of the so called type “soft wheels” and a plastic protecto

placed/used. All furniture legs should be protected by felt pads to avoid scratching the l
over the wooden surface to avoid possible scratching. Lifting the furniture is recommende
avoid introduction of sand, dirt or water which might be harmful.

6

Valmistaja ei ole missään vastuussa ongelmista tai vahingoista,
jotka
5
johtuvat aluslattian vääränlaisesta valmistelusta, itse lattian
asentamSpecial cleaning instructions are at hand with your Quick-Step dealer or on the website
isesta tai lattian altistamisesta sopimattomille ilmasto-olosuhteille
tai
taining your lacquered/oiled
surface.
väärälle hoidolle. Oikeus hyvitykseen vaurioituneista tai erisävyisistä
laudoista ei koske Wood-lattioita, jotka on jo asennettu. 6Epätavallisissa tapauksissa suosittelemme ottamaan tarkemmin selvää rakenThe manufacturer bears no responsibility for problems or damage which arises through in
nusprojektisi erityisvaatimuksista. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota
or the exposition of the floor to unsuitable climatic conditions/maintenance. The right for
yhteyttä jälleenmyyjääsi.
does not extend to wood floors which already have been installed. In non-standard case

regards to the specific requirements of our construction project. In the event of further que

