
Lattiamaailma 22.1.2019 Lattianpäällysteiden aluslattian  korjaustaulukko.  

Lattiamateriaali ja 

Olosuhteet 

asennuskohteessa

Alustan 

tasaisuusvaatimukset 

SisäRyl 2013

l-kerros, maavarainen 

betonilattia,  

kiviaineispinta

l-kerros,                                  

koolinki-alapohja,       

lastulevy tai vaneripinta

l-kerros,                                 

koolinki-alapohja,           

lankkulattia

ll-kerros, 

betonivälipohja, 

kiviainespinta

ll-kerros,                                   

koolinki-välipohja,       

lastulevy tai vaneripinta

ll-kerros,                                     

koolinki-välipohja, 

lankkulattia

Vanha 

alustaan 

liimattu 

mattot.

Vanha                 

kelluva /uiva   

pintamateriaali

Vanha 

Mosaiikkiparketti

Klinkkeri ja kivi                 

lattiat

 Olosuhteiden 

vaatimukset

ennen asennusta, sen 

aikana ja sen jälkeen 

huonetilan olosuhteet 

ovat seuraavat:                                     

-lattian pintalämpötila  

15…27C astetta                               

-ilman lämpötila            

18…24C astetta                            

-ilman suhteellinen 

kosteus                 

Laminaatilla 30…75 RH 

%.  Parketilla 35-60%.   

Lattialämmityksen 

käytönaikainen 

lämpötilavaihtelu                    

max. 5 astetta/vrk.

Alustan sallitut 

tasaisuuspoikkeamat.      

Mittapituus 2000mm L               

Luokka 1    +/-2mm   

Hammastus 0mm                                     

Luokka 2    +/-3mm  

Hammastus 0mm.                                                  

Alustabetonin 

suhteellisen kosteuden 

enimmäisarvo päällystys 

hetkellä max.  RH 75% . 

(porareikämittaus 1-

3cm)                           

Taulukko 753:T4.                         

( 0,4xA )

Poista sementtiliima ja 

irtoaines  betonin 

pinnalta, korjaa 

halkeamat ja 

hammastukset.            

Pohjustus R766       

Tasoitus XXL,  DX tai 

CN70 tasoiteella

Tarkasta alustan kiinteys 

ja joustamattomuus sekä 

korjaa narisevat 

rakenteet,            

Levykohtaiset tasoerot 

hiotaan pois.            

Lattiakipsilevyt pohjustus 

R766 ja tasoitus XXL,  DX  

tai CN70 tasoitteella.               

Puiselle tai 

puupohjaiselle alustalle 

ei laiteta muovikalvoa.  

Mikäli tasoitekerros tai 

asekeläänieristys 

muodostaa tiiviin 

kerroksen, järjestä 

alusrakenteen tuuletus 

hyvin.

Tarkasta alustan kiinteys 

ja joustamattomuus 

sekä korjaa narisevat 

rakenteet.                              

Puiselle tai 

puupohjaiselle alustalle 

ei laiteta muovikalvoa.  

Mikäli tasoite tai 

asekeläänieristys 

muodostaa tiiviin 

kerroksen, järjestä 

alusrakenteen tuuletus 

hyvin.

Poista sementtiliima ja 

irtoaines betonin 

pinnalta, korjaa 

halkeamat ja 

hammastukset.            

Pohjustus R766       

Tasoitus XXL,  DX tai 

CN70  tasoiteella.

Tarkasta alustan kiinteys 

ja joustamattomuus sekä 

korjaa narisevat 

rakenteet,            

Levykohtaiset tasoerot 

hiotaan pois.            

Lattiakipsilevyt pohjustus 

R766 ja tasoitus XXL,  DX 

tai CN70 tasoitteella.               

Puiselle tai puupohjaiselle 

alustalle ei laiteta 

muovikalvoa.  Mikäli 

tasoitekerros tai 

asekeläänieristys 

muodostaa tiiviin 

kerroksen, järjestä 

alusrakenteen tuuletus 

hyvin.

Tarkasta alustan 

kiinteys ja 

joustamattomuus sekä 

korjaa narisevat 

rakenteet.                           

Puiselle tai 

puupohjaiselle alustalle 

ei laiteta muovikalvoa.  

Mikäli tasoite tai 

asekeläänieristys 

muodostaa tiiviin 

kerroksen, järjestä 

alusrakenteen tuuletus 

hyvin.

Vanha 

alustaan 

liimattu 

muovimatto 

ensisijaisesti 

poistettava.  

Tekstiili 

kokolattia- 

matot 

poistettava.

Ei ole 

tasoituskelpoinen 

alusta.                 

Poista vanha 

pinnoite.                 

Korjaa alusta 

edellä kuvattujen 

rakenteiden 

edellyttämällä 

tavalla.

Ei ole 

tasoituskelpoinen 

alusta.               

Poista vanha 

mosaiikkiparketti.   

Pohjustus  R766. 

Täytöt RS88.  

Tasoitus XXL, DX 

tai CN70  

tasoitteella.

Tarkasta laattojen  

kiinnitys. 

Puhdistus ja pesu.  

Kiinnitä  tai poista 

irronneet laatat.      

Pohjustus CT 19.   

Täytöt RS 88.   

Tasoitus XXL, DX  

tai CN70 

tasoiteella.

TARKASTA RAKENTEET JA  RATKAISUT  AINA PAIKAN PÄÄLLÄ.
TÄMÄ VALINTATAULUKKO ON VIITTEELLINEN. 


