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Yleistä 
Korlok on täysin vedenkestävä* uiva lattia, jolla on erinomaiset akustiikka- ja 
lämpöominaisuudet. Kevyt ja jäykkä lattia voidaan asentaa myös epätasaiselle 
alustalle. On erittäin tärkeää noudattaa näitä asennusohjeita, jotta lattiapinnasta 
tulee laadukas. 
Korlok sopii liiketiloihin ja asuinrakennuksiin, mutta ei ulkokäyttöön eikä 
jatkuvasti märkiin tiloihin. Se voidaan asentaa mm. tavallisiin 
asuinhuoneistojen keittiöihin ja kodinhoitotiloihin. 
Asenna kiinteät rakenteet ja kalusteet ennen Korlokin asennusta, jotta lattialle 
jää liikuntavaraa, ks. jäljempänä. 
Täytä mahdollisesti märkien alueiden ympärillä oleva liikuntavara 
akryylitiivisteellä. Erillistä alusmateriaalia ei tarvita. 
 
Materiaalin mukautuminen asennuskohteeseen 
Jos asennat lattiamateriaalin liiketiloihin, tuo se asennuskohteeseen ja pura 
pakkauksesta vähintään 48 tuntia ennen asennusta (laudat voi pinota, mutta 
vaakatasoon). Huonelämpötilan on oltava 18–26 °C. 
Asuintiloihin asennettaessa materiaalin mukautuminen ei ole tarpeen, jos 
tuotteen lämpötila on jo valmiiksi 18–26 °C. 
Pakkauksen sisältö kannattaa sekoittaa ennen asennusta, jotta lattiasta tulisi 
luonnollisen näköinen. 
 
Aluslattiat 
Aluslattian on oltava kiinteä, sileä, tasainen (alle 5 mm:n mittapoikkeama 3 
m:n matkalla), puhdas ja roskaton ennen Korlok-lattian asennusta. 
Suhteellisen kosteusprosentin on oltava alle 95 %. Noudata kuitenkin aina 
SisäRYL 2013 ohjeita! 
· Betoni/tasoitteet: jos suhteellinen kosteusprosentti on 75–95 % ja aluslattia 
epätasainen, valitaan soveltuva tasoitemassa. Noudata SisäRYL 2013! 
· Kivilaatta/mosaiikki/sementtimosaiikki/keraaminen laatta: tasoita urat, 
joiden syvyys on yli 3 mm. 
· Puulattiat: puualuslattian on oltava tasainen ja joustavuudeltaan vähäinen. 
Irtonaiset laudat on kiinnitettävä kunnolla ja raot on täytettävä. Maanvaraiset 
tai bitumille/pielle asennetut puulattiat on irrotettava ennen asennusta. 
· Linoleumi/kestomuovi/vinyyli/korkki: varmista, että aluslattia on kiinteä ja 
tasainen. Kiinnitä irtonaiset laatat. 
· Muut: bitumiliimalla asennettu aluslattia on ensin peitettävä sopivalla 
aineella. 
 
1. Mittaa ensin huoneen leveys ja laske täysien rivien määrä. Jaa jäljelle jäävä 
tila kahtia, jotta voit laskea ensimmäisen ja viimeisen lautarivin leveyden. Jos 
laskettu tila on alle 150 mm, vähennä täysien rivien määrästä yksi ja lisää 
ensimmäisen sekä viimeisen rivin leikattujen lautojen leveyttä vastaavasti. 
Aseta lauta urospontti tai leikattu reuna seinään päin. Aseta 5 mm:n kiilat 
laudan ja seinän väliin (kuva 1). 
 
2. Asenna ensimmäinen rivi ja varmista, että lyhyet reunat kiinnittyvät 
toisiinsa (kuva 2). 
3. Katkaise rivin viimeinen lauta oikean mittaiseksi. Merkitse katkaisukohta 
lautaan suorakulmalla ja leikkaa veitsellä. Jätä rivin pään ja seinän väliin 
liikuntavaraa 5 mm. 
4. Aloita toinen rivi. Työnnä urospontti edellisen rivin laudan uraan 
kallistamalla lautaa noin 30 astetta. Naputtele sitten lauta kunnolla kiinni 
ensimmäisen rivin uraan. Aseta seuraava lauta kiinnittämällä pitkän sivun 
urospontti uraan. Sulje päätyliitos naputtelemalla (kuva 3). 
5. Asenna laudat rivin päähän asti. Kiinnitä laudat kunnolla toisiinsa 
käyttämällä tarvittaessa lyöntikapulaa ja kumivasaraa tai käsitelaa (kuvat 4 & 
5). Sulje saumat huoneen reunoissa lyöntiraudan avulla (kuva 6). 
6. Toista kohtia 4–5, kunnes olet asentanut koko lattian. 
7. Oviaukot: Jos lautaa ei voi kallistaa, naputtele se kiinni varovasti 
vaakatasossa käyttämällä apuna sopivaa lyöntikapulaa sekä kumivasaraa (kuva 
7). 
8. Kun asennat lautaa kulmaan, mittaa kulma, piirrä sen muoto lautaan ja 
sahaa. 
9. Kun lattia on valmis, irrota kiilat. Lakaise lattia pehmeällä harjalla. Kiinnitä 
jalka- tai peitelistat (saatavilla paikalliselta jälleenmyyjältä) liikuntavarojen 
päälle. Listat kiinnitetään seinään, ei lattiaan (kuvat 8 & 9). 
 
Lattian hoito 
· Lakaise tai pyyhi lattia säännöllisesti puhtaaksi hiekasta ja irtoliasta, jotka 
voivat naarmuttaa lattiaa. 
· Perusteelliseen puhdistukseen on saatavilla erilaisia puhdistustuotteita (Esim. 
Kiilto Vieno Aktiivi tai vastaava). Älä käytä tavallisia kodin puhdistusaineita 
tai valkaisuainetta sisältäviä nesteitä. Ne voivat tehdä lattiasta liukkaan tai 
haalistaa sitä. 
· Pyyhi lattialle valunut tai roiskunut neste pois mahdollisimman pian, sillä 
neste voi tehdä lattiasta liukkaan tai jättää siihen jälkiä. 

· Metallilattiat ja maalatut lattiat: poista irtomaali ja muut pintakäsittelyaineet. 
· Tekstiilipäällysteet (kuten mattolaatat) täytyy poistaa. 
· Vesikiertoinen lattialämmitys: Korlok voidaan asentaa tiloihin, joissa on 
lattialämmitys, mutta tällöin aluslattia on eristettävä, jotta valmiin lattian pintalämpötila 
ei nouse yli 27 °C:n. 
· Sähköinen lattialämmitys: varmista valmistajalta, voiko Korlok-lattian asentaa 
järjestelmän päälle. Lämmityskaapelit tai -matot on upotettava tasoitekerrokseen. Päälle 
levitetään vielä toinen pohjustin- ja kuitutasoitekerros. Huonelämpötilan on oltava 18–26 
°C ennen asennusta ja sen aikana. 
· Muut lattiat: tiedustele tavarantoimittajalta. 
 
Asennus 
Korlok-lattiaa asennettaessa huoneen reunoille sekä kaikkien pysyvien 
rakenteiden, kuten putkien, ympärille jätetään 5 mm liikuntavaraa. Jos asennuspinta-ala 
on yli 100 m2, jätetään 8 mm liikuntavaraa. Jos asennat tätä suurempia alueita, ota 
yhteyttä tavarantoimittajaan.** Jalkalistat täytyy irrottaa ja ovenkarmit lyhentää alta, 
jotta lattialla on varaa laajentua. Voit peittää liikuntavaran sopivalla peitelistalla. 
Lautojen poikittaissaumojen etäisyyden vierekkäisissä riveissä on oltava vähintään 
250 mm. 
 
Työvälineet 
Asennukseen suositellaan seuraavia työvälineitä: kynä, mattoveitsi tai tavallinen veitsi, 
viivain/suorakulma, saha, käsitela, lyöntirauta, vasara ja kumivasara. 
 
Rajoitukset 
Erityistä huolellisuutta tulee noudattaa asennuskohteissa, joissa lämpötila vaihtelee 
paljon. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmittämättömät huoneet, viherhuoneet tai huoneet, 
joihin aurinko paistaa suoraan esim. etelään avautuvista lasiovista. Tällöin liikuntavaraa 
täytyy jättää 10 mm. Tuotteen asennukseen ei suositella liimaa. 
 
* Vesi ei läpäise tuotetta. Tämä ei kuitenkaan koske laattojen/lankkujen välisiä liitoksia. 
** Jos lattian leveys tai pituus on yli 15 m, jätetään 8 mm liikuntavaraa. 
 

 
 
· Suojaa lattia lialta ja kosteudelta kynnysmattojen avulla. Varmista, ettei matoista jää 
jälkiä lattiaan (älä valitse kumipohjaista mattoa). 
· Älä työnnä tai vedä huonekaluja tai muita esineitä lattiaa pitkin. Käytä huopatyynyjä 
tms. naarmuuntumisen estämiseksi. 
· Asenna raskaiden kalusteiden jalkoihin suojukset, jotta lattiaan ei jää painaumia. 
· Pidä huonelämpötila 13–27 °C:ssä, jotta lattiapäällyste pysyy parhaassa mahdollisessa 
kunnossa. 
· Kuivaa Korlok-lattialle valunut vesi, sillä se voi aiheuttaa liukastumisriskin. 
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