Tiivistetty asennusohje

Värimallit

Käyttökohteet:
Lattiat voidaan asentaa
lattiakoolauksen, betonin ja vanhan
puulattian päälle.

Varastointi:
• Varastoidaan suoralla ja kuivalla
alustalla.
• Varastoinnin ja asennuksen
aikana huoneilman suhteellisen
kosteuden on oltava 40 – 60 % ja
lämpötilan 18 – 24 astetta.
• Myös käyttöolosuhteiden
kosteuden ja lämpötilan on
vastattava asennusolosuhteita.
• Lattialaudat varastoidaan
avaamattomissa paketeissa.

AURE ASKEL

Peittomaalattu lattia

Graﬁitti

Vaalean harmaa

Valkoinen

Valmistelu:
• Lue asennusohjeet huolellisesti.
• Tarkista koko erän laatu ennen
asennusta. Huomautukset
tavaran laadusta on tehtävä
ennen asennusta.

ASENNUSOHJE:
www.aureskoski.ﬁ

Aureskosken Jalostetehdas Oy
Tiedustelut
myynti@aureskoski.ﬁ

Peittomaalattu lattia

UV-maalattu lattia

Tuotetiedot

AURE Lattialautojen perinteet yltävät
70-luvulle. Jatkuva tuotekehitys on pitänyt
huolen, että tuote on laadukas pinnan laadun
ja asennettavuuden suhteen.

Harjattu pinta josta on pehmeä kovapuu
poistettu, jolloin kulutuskestävyys ja
liukastumisvaarat pienenevät. Kulutusta
kestävämpi ja helppohoitoisempi. Lattiat eivät
kellastu UV-säteilyn vaikutuksesta niin
voimakkaasti kuin muilla lakkatyypeillä
käsitellyt lattiat. Käyttö DIN EN 14354
mukaisesti. Käyttöluokka 21 kodin tilat.

Sävyt

Hoito-ohje

Pituus

Päätypontin ansiosta hukkaprosentti on pieni.
Mikroviisteet päätyponteissa helpottavat
asennusta ja luovat viimeistellyn
lopputuloksen.

Tuotteen käyttökohteet
Kaikki kodin tilat, ei kuitenkaan kosteisiin
tiloihin. Katso hoito-ohje. Soveltuu
käytettäväksi myös lattialämmityksen kanssa.
Tutustu lattialämmitysjärjestelmän
toimittajan ohjeisiin.

Tuotteen ominaisuudet
Aito täysipuinen mänty 28x145 mm lautalattia
jossa aito puusyykuvio ja luonnon puun
ominaisuudet.
• Tuo sisustukseen lämpöä ja kodikkuutta.
Sävyt helppo yhdistää muuhun
sisustukseen.
• Pitkäikäinen, paranee vanhetessaan.
Voidaan hioa ja pintakäsitellä uudestaan.
• Asennus mahdollista suoraan koolauksen
päälle.

Pintakäsittely on kestävä suoja puulle.
Ylläpitosiivouksessa on tärkeintä lakkaa ja
maalia naarmuttavan lian poistaminen
pinnalta mahdollisimman pian.
• Irtonainen pöly, hiekka ja roskat
poistetaan imuroimalla kuiva- tai
nihkeäpyyhinnällä. Puhdistus puulattioille
tarkoitetuilla välineillä ja
puhdistusaineilla, noudattaen
annostusohjeita.
• Lattiapinnalle ei saa jäädä vettä
seisomaan vaan se on kuivattava
välittömästi.
• Lakatulle tai maalatulle pinnalle ei tule
käyttää öljyä tai vahoja sisältäviä aineita.
• Vahvat liuotteet voivat pehmentää ja
vahingoittaa pintakäsiteltyä lattiaa.

• valkoinen
• vaalean harmaa
• tumman harmaa (graﬁitti)

Laatu
• Mänty 10 %
• 2050 mm (muita pituuksia
varastotilanteen mukaan)

Paketointi
• 4 kpl/folio, 1,11 m2/pkt.
Menekki
• 7,35 jm/m2

Ota yhteyttä
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