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RIVER OAK NATURAL 013
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Dream CliCk on toDellinen unelmalattia koDin ja julkisten tilojen  

lattia-asennuksiin sekä uuDis- että saneerauskohteissa.

UNELMALATTIA

Dream Click LVT-lankuissa on aidon puulattian ilmettä erinomaisin käyttö- 
ominaisuuksin. Lattiassa yhdistyvät kulutus- ja kosteudenkestävyys, helppo-
hoitoisuus, äänenvaimennus, helppo asennettavuus sekä kierrätettävyys.

Patentoidun lukkopontin ansiosta lattiaa ei tarvitse liimata alustaansa, mikä 
nopeuttaa asennusta. Saneerauskohteissa asennus voidaan useimmiten tehdä 
suoraan vanhan pinnoitteen päälle, jolloin säästetään aikaa ja kustannuksia 
sekä vältytään pölyäviltä työvaiheilta.

Patentoidun, iskunkestävästä polystyreenistä tehdyn lukkopontin vetolujuus 
500 kg/m on moninkertainen verrattuna normaaleihin LVT-lukkopontteihin. 
Pontti kestää hyvin kuormitusta ja käsittelyä. Lattia on myös helppo purkaa ja 
haluttaessa asentaa uuteen kohteeseen.



w

3



a.

B.

C.

D.

e.

F.

a.  Pur (polyuretaani) -pintakäsittely

B.  kulutuskerros

C.  Painokuvio

D.  Pohjakerros

e.  Ääntä vaimentava kerros

F.  iskunkestävä polystyreeni, HiPs-lukkopontti  
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DREAM CLICK
RAKENNE
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Patentoitu, iskunkestävästä polystyreenistä valmistettu HIPS-lukkopontti kaikilla sivuilla.

•	 Helppo kiinnitys
•	 Tiiviisti lukkiutuva pontti
•	 Asennussuunta voidaan kääntää 90–360º, mahdollistaa kuvioasennuksen
•	 Kestää kosteutta ja lämpötilamuutoksia 
•	 Soveltuu erityisen hyvin katutason liiketiloihin sekä eteisiin ja keittiöihin 
•	 Ei elä ilmankosteuden muutoksista
•	 Nopeampi, kestävämpi ja pitävämpi liitos kuin muilla vinyylilukkoponteilla

YLIVOIMAINEN
LUKKOPOINTTI
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VINTAGE OAK NATURAL 053
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Useimmat joustavat lattianpäällysteet kiinnitetään liimalla. Ne vaativat jo ennen asennusta runsaasti 
alustan kunnostusta ja korjauksissa yleensä myös vanhan pinnoitteen poiston. Myös kovat päällysteet 
kuten keraamiset laatat vaativat asennettaessa hyvän alustan, kiinnityksen laastilla sekä saumauksen.

Alustan kunnostuksen työvaiheita ovat yleensä vanhan pinnoitteen ja liimajäänteiden poisto, 
tasoitukset sekä hionnat. Nämä vaativat aikaa ja erikoistyökaluja.

Dream Click -asennuksella säästetään aikaa ja kustannuksia
•	 Asennus ilman liimaa – siistiä ja hajutonta
•	 Ei alustan tasoitusta 
•	 Ei kuivumisaikojen odottelua
•	 Ei alustan hiontaa
•	 Ei pölyä
•	 Tilat voidaaan ottaa heti käyttöön
•	 Tilojen käyttö voi jatkua joustavasti asennuksen / remontin aikana
•	 Suoraan vanhan pinnoitteen päälle (ei tekstiilimaton)
•	 Kestää kosteutta 
•	 Helppo työstää kuviosahalla sekä mattopuukolla viiltämällä ja taittamalla
•	 Materiaalisäästöt: liima, primeri, tasoite, hiontapaperit ja -kone

HELPPO JA 
NOPEA ASENNUS

vanhan pinnoitteen uusiminen perinteisellä tavalla Betonialustalla

Vanhan 
pinnoitteen ja 

liimajäänteiden 
poisto sekä 
pinnoitteen 

hävittäminen

Primerointi Kuivuminen Alustan tasoitus 

Dream CliCk-asennus

Ensimmäinen päivä kuluu yleensä vanhan pinnoitteen poistossa ja tasoituksessa. Normaalin 
tasoitteen pitää kuivua 1–3 vrk kerrospaksuudesta riippuen. Asennuksen jälkeen lattian pitää kuivua 
ennen siivousta ja kuormitusta. Aikaa kuluu yleensä yhteensä 2–5 vrk.

Voit ottaa tilat käyttöön samana päivänä asennuksen 
etenemisen mukaan. Säästyt vanhan pinnoitteen 
hävittämiseltä, tasoitukselta, hionnalta, pölyltä ja 
kuivumisen odotukselta.

Tasoitteen 
kuivuminen

Tasoitteen  
hionta

Pinnoitteen 
asennus

Liimauksen 
kuivuminen,
loppusiivous, 
käyttöönotto

TYöVAIHEET 

Asennus
Puhdistus ja 

alustan kunnon 
tarkastus

Loppusiivous ja 
käyttöönotto
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VAIMENTAA ÄÄNTÄ JA  
TUNTUU LÄMPIMÄLTÄ

Dream Click -lattia tuo viihtyisyyttä kotiin ja työtiloihin.

•	 Miellyttävä kulkea
•	 Alhainen kulkuääni verrattuna koviin päällysteisiin esim. kivi, keraaminen laatta, laminaatti
•	 Lämmin jalan alla
•	 Soveltuu hyvin lattialämmityksen kanssa, pintalämpötila max +27° C

Dream Click vaimentaa huoneääntä 70 % enemmän laminaattilattiaan verrattuna (EPLF SL 70)

Äänen taajuus
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CANYON OAK GREY 068
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RIVER OAK GreiGe 029
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Vinyylilankun paksuus on vain 5 mm, minkä vuoksi remonteissa ovia ei tarvitse yleensä lyhentää. 
15,24 x 91,44 cm kokoista lankkua ja 2,09 m² pakkauksia on helppo käsitellä. Mallistoissa on kaksi 
kulutuskerrosvaihtoehtoa, 0,30 mm ja 0,55 mm.

•	 Dream Click Pro 0,55 mm pinnalla soveltuu kovan kulutuksen liiketiloihin kuten katutason kahviloihin, 
myymälöihin ja virastoihin

•	 Dream Click 0,30 mm pinnalla on erinomainen tuote kaikkiin kodin kuiviin tiloihin sekä kevyen 
rasituksen liike- ja toimistotiloihin

•	 Iskunkestävä HIPS-polystyreenipontti kestää kovaa kuormitusta, tasaa alustan epätasaisuuksia 
ja antaa saumalle vetolujuutta 500 kg/m
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KESTÄVYYTTÄ JA
HELPPOKÄYTTöISYYTTÄ

pontin vetolujuus: Dream CliCk vs normaali vinyylilukkopontti (lvt)  

Dream Click

LVT
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EVERGREEN OAK sanD 008
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HELPPO ASENNUS

1 2 3

YLEISOHJEET
Dream Click -laatat voidaan asentaa uudelle kuivalle betoni- ja 
levyalustalle sekä vanhan pinnoitteen päälle, ei kuitenkaan 
tekstiilimaton. Varmista, että kaikki laattalaatikot ovat oikeaa väriä 
ja samaa valmistuserää. Käytä useasta eri laatikosta otettuja 
laattoja sekaisin, jotta sävyt jakautuvat valmiissa lattiapinnassa 
tasaisesti. Dream Click -tuotteet eivät sovellu ulkokäyttöön.

ALuSLATTIALLE ASETETuT vAATImukSET
Dream Click -laatoille sopivia alustoja ovat kuiva betoni, lattiatasoite, 
lautalattiat, vanerit sekä lastu-, MDF- ja kovalevyt. Aluslattian 
on oltava rakenteeltaan hyvä sekä kestettävä tuleva rasitus. 
Betonin suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella 
arviointisyvyydellä A korkeintaan 85 % RH ja betonin ja/tai 
tasoitteen pinnassa ja 1–3 cm syvyydellä korkeintaan 75 % RH.

Tuote soveltuu myös lattialämmityskohteisiin, edellyttäen että 
pintalämpötila ei ylitä +27 °C. Lattia voidaan asentaa myös vanhan 
lattianpäällysteen – esim. linoleumi, PVC, keraaminen laatta – 
päälle, edellyttäen että pinta on ehjä ja suhteellisen tasainen. 
Kohdat, joissa vanha lattianpäällyste on vaurioitunut tai puuttuu 
kokonaan on helppo korjata ennen uuden lattian asentamista. 
Varmista, että lattialla ei ole pölyä tai irtoroskia. Tasoita mahdolliset 
korkeammat kohdat ja poista mahdolliset roskat. Puulattiat 
voidaan tasoittaa hiomalla. Karkea betonipinta voidaan tasoittaa 
tasoitteella. Muista, että valmis lattia näyttää aina sitä paremmalta, 
mitä tasaisemmalle alustalle se on asennettu.

vArASTOInTI, ASEnnuSOLOSuHTEET JA TASAAnTumInEn
Varastoi Dream Click -laatat alkuperäispakkauksissaan tasaisella 
pinnalla kuivassa tilassa. Pidä pakkaukset riittävän kaukana 
suorista lämmönlähteistä.

Tuotteen on annettava tasaantua 24–48 tunnin ajan lämpimässä 
ja kuivassa tilassa ennen asennusta. Alustan, materiaalin ja 
ilman lämpötilan tulee olla asennushetkellä vähintään +18 °C. 
Lattialämmityskohteissa ennen asennusta lämpötila lasketaan 
n. +20 ºC:een ja pari vuorokautta asennuksen jälkeen nostetaan 
takaisin asetuslämpötilaan.

DrEAm CLICk -LukkOpOnTTIrATkAISu
Lankut kiinnitetään toisiinsa helposti napsauttamalla, eikä liimaa 
tarvita lainkaan. Tämä tarkoittaa, että voit asentaa Dream Click 
-lattian nopeasti itse. Koska kätevä lukkopontti on kaikilla neljällä 
sivulla, voit muodostaa lattiaan ladonnalla erilaisia kuvioita kuten 
kalanruotokuvion tai erilaisia ruutuladontoja.

Tämä lattianpäällyste on täysin kierrätettävissä, ja se täyttää 
tiukimmat eurooppalaiset standardit. Lisäksi tuote soveltuu myös 
kohteisiin, joissa tarvitaan väliaikaista lattiaa, koska asennettu 
lattia voidaan purkaa ja käyttää uudelleen.

ASEnnuS
Valitse laattojen asennussuunta. Yleensä pitkä sivu asennetaan 
huoneen pisimmän sivun suuntaiseksi, mutta tästä voidaan 
poiketa esimerkiksi sisustuksellisista syistä ja latoa laatat 
vaikkapa vinottain tai kulmittain. Seinän, kiinteiden kalusteiden, 
kynnysten, putkiläpivientien ja lattianpäällysteen väliin on jätettävä 
joka suuntaan 8 mm liikuntavara.  Suorassa asennuksessa laatat 
on ladottava niin, että niiden päätysaumat limittyvät. Limitys voi 
olla joko säännöllisin tai epäsäännöllisin välein. Epäsäännöllinen 
limitys ja pituussuuntainen ladonta tuottavat muihin ratkaisuihin 
verrattuna merkittävästi vähemmän jätettä, koska jäännöspalat 
voidaan hyödyntää toisten laattarivien aloituslaattoina. 

Aloita asettamalla lattialle kaksi laattaa valittuun suuntaan ja 
napsauta laattojen päädyt yhteen. Varmista aloituslinjan suoruus. 
Aseta uusi laatta niiden viereen niin, että laatan pääty ei ole 
kohdakkain kahden ensimmäisen laatan välisen sauman kanssa. 
Napsauta tämä kolmas laatta kiinni kahteen ensimmäiseen 
laattaan ja varmista, että kaikki saumat ovat kiinni niin, että 
väleissä ei ole rakoja. Kiinnitä laattoihin lisää kokonaisia laattoja, 
kunnes muodostuva laattalevy on vähintään kolme riviä leveä ja 
niin pitkä kuin huone sallii. Älä leikkaa yhtään laattaa vielä tässä 
vaiheessa. Sijoita laattalevy niin, että se kohdistuu parhaalla 
mahdollisella tavalla huoneen lähimpään seinään ja leikkaa sitten 
laatat täyttämään reunojen laatoittamattomat osuudet. Asenna 
lattia loppuun ja leikkaa laattoja tarvittaessa. 
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AINUTLAATUINEN
 KUVIOINTIMAHDOLLISUUS

•	 Dream Click:lla asennus ei ainoastaan ole helppoa – se on jopa hauskaa ja antaa 
mahdollisuuksia luovuudelle

•	 HIPS-lukkoliitos: kaikilla sivuilla yhteensopiva lukkopontti
•	 Asennussuunta voidaan kääntää 90–180–360º
•	 90° kääntämällä voidaan tehdä mm kalanruotokuviota 

Dream Click -lattia voidaan ottaa käyttöön heti asennuksen jälkeen. 

kODIn TILAT
Poista pöly ja hiekka säännöllisesti imuroimalla tai pehmeällä 
harjalla. Pese lattia nihkeällä mopilla ja neutraalilla puhdistus- 
aineella, joka on laimennettu valmistajan ohjeen mukaisesti. Vältä  
liikaa veden käyttöä sekä liuottimia ja hankaavia puhdistus- 
aineita, koska ne saattavat vaurioittaa lattianpäällystettä. Älä 
vedä suuria huonekaluja tai muita raskaita esineitä lattiaa pitkin.  
Suojaa lattia siirron ajaksi asettamalla sopiva levy tai matto  
esineen alle.

Käytä suurten huonekalujen ja vastaavien esineiden alla huopa-
paloja lattian naarmuuntumisen estämiseksi.

Vähennä lian ja hiekan kulkeutumista käyttämällä sisääntulomattoja. 
Kumipohjaisia mattoja ei saa käyttää, koska ne voivat jättää 
pysyviä jälkiä lattianpäällysteeseen.

JuLkISET TILAT
Käytä kaikissa huonekalujen jaloissa huopasuojia, jotta lattia säilyy 
naarmuuntumattomana ja helppohoitoisena.

käyttöönottopuhdistus  
Poista irtolika. Pese lattia koneellisesti yhdistelmä- tai lattian-
hoitokoneella. Käytä punaista laikkaa ja heikosti emäksistä tai 
emäksistä pesuaineliuosta. Vältä liiallista veden käyttöä. Pesun 
jälkeen lattian voi käsitellä hoitavalla aineliuoksella.

vahaus
Lattiaa ei vahata.

Ylläpitohoito
Poista irtolika. Pyyhi lattia nihkeällä pyyhkimellä. Tarvittaessa yhdistel-
mäkoneajo punaisella laikalla.  Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja 
hoitoainetta. Voit puhdistaa lattian myös SHS-koneella hoitoainetta 
käyttäen. Tarpeen vaatiessa konetus vahvemmalla hoitoaineella.

HOITO
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RIVER OAK NATURAL 013
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

OREGON OAK NATURAL 066
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

OREGON OAK GREIGE 067
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

PALMER OAK GREIGE 018
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

SHERWOOD OAK PEARL GREY 019
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

VALLEY OAK NATURAL 045
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

KING OF FOREST CHARCOAL 032
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

KING OF FOREST NATURAL 034
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

CANYON OAK GREY 068
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

CANYON OAK NATURAL LIGHT 069
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

DREAM CLICK LVT
Käyttöalue: asuintilat ja kevyt julkinen käyttö. Kulutuskerros 0,30 mm
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RIVER OAK WHITE 021
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

EVERGREEN OAK SAND 008
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

EVERGREEN OAK PEARL 007
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

RIVER OAK GREIGE 029
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

PALMER OAK NATURAL 014
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

RIVER OAK NATURAL 013
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

KING OF FOREST SADDLE 033
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

SCARLET OAK DARK BROWN 010
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

RIVER OAK DARK BROWN 030
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

VINTAGE OAK NATURAL 053
6” x 36” – 15.24 x 91.44 cm

DREAM CLICK LVT PRO
Käyttöalue: kovan kulutuksen julkiset tilat, asuintilat. Kulutuskerros 0,55 mm
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tutustu asennusohjeisiin
www.upofloor.fi » asennus » Dream Click lvt-laatta

Käyttöominaisuudet

ominaisuus testausmenetelmä tulos

Paloluokka EN 13501-1 Bfl - s1

Jäännöspainuma EN 433 < 0,10 mm

Askelääneneristys EN ISO 717-2 8 dB (Δ Lw)

Huoneääni EPLF 021029-3:2004 SL70

Lämmön vaikutus pituusmittoihin EN 434 - 0,16 %

Lämmön vaikutus, reunannousu EN 434 0,10 mm

Tuolinpyörän vaikutus EN 425 Soveltuu

Kulutuksenkestävyys
EN 13893
EN 660-2

AC3
Luokka T (paras)

Valonkestävyys ISO 105-B02 > 6

Kitkaluokka DIN 51130 R9

Liukkaus, kitka EN 13893 DS

Lattialämmitys EN 12524 Soveltuu (max lämpötila + 27°C)

Bakteerien kasvu Estää bakteeri- ja homekasvustoa 

Iskunkestävyys EN 13329 IC3

Kemikaalien kestävyys EN 423 Hyvä

Formaldehydi-emissio EN 14041 E1

Pontin vetolujuus ISO TC/219 500 kg/m

Lämmönjohtavuus EN12524/ISO8302 0.0356 m².K/W

Varautuminen EN1815 <2 kV, antistaattinen

Kierrätettävyys 100 %

teKniset tiedot

Tuotemäärittely EN 649
Dream Click LVT-laatta,  
Irtoasennettava vinyylilankku

Dream Click PRO LVT-laatta,  
Irtoasennettava vinyylilankku

Käyttöalue EN 685
Asuintilat ja kevyen kulutuksen 
julkiset tilat
23 – 31

Julkiset kovan kulutuksen kohteet,  
23 – 33 – 41

Pintakäsittely PUR-pintakäsittely PUR-pintakäsittely

Paksuus EN 428 5,00 mm 5,00 mm

Kulutuspinnan paksuus EN 429 0,30 mm 0,55 mm

Lankun koko EN 427 15,24 x 91,44 cm 15,24 x 91,44 cm

Paino EN 430 8 kg/m2 8 kg/m2

Pakkauskoko 2,09 m2 2,09 m2

Takuu Asuintilat 10 vuotta
Julkiset tilat 6 vuotta

Asuintilat 15 vuotta
Julkiset tilat 10 vuotta
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PALMER OAK natural 014
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