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1. Työohjeet

Poraaminen

Leikkaaminen lasityökaluilla

Manuaalisesti poratessa suosittelemme
käytettäväksi maksimissaan 6 mm paksuisia
lasiin soveltuvia teriä.
Näillä työkaluilla suosittelemme:

Keraaminen suurlaatta on luja, mutta ennen
asennusta lasin kaltainen herkkä materiaali.
Suurlaattaa voi leikata tavallisilla lasin leikkaamiseen tarkoitetuilla työkaluilla. Näin saadaan
tehtyä erittäin puhdas, tarkka ja nopea leikkaus. Jos käytät lasin leikkaamiseen tarkoitettua
konetta, voit käyttää kaikkia viimeistely- ja
muotoiluvaihtoehtoja, mitä käytetään normaalisti lasille.
VINKKI: Tee muutama testileikkaus, jotta löydät oikean voiman leikkaamiseen. Yleensä 3
mm paksun keraamisen laatan leikkaamiseen
tarvitaan hiukan enemmän voimaa kuin lasin
leikkaamiseen.
Leikkaaminen tavallisella lasileikkurilla
Tavallisen lasileikkurin käyttö vaatii tietyn
määrän kokemusta, mutta leikkausjälki on
erittäin tyydyttävä. Muista käyttää työhanskoja leikatessa.
Leikkaaminen timanttiterillä
Timanttiterä on yksi yleisimmistä tavoista
leikata keraamisia laattoja, joista käytetään
yleisesti kahta eri mallia: käsin pideltävää
tai pöytämallia. Kummassakin tapauksessa
tulisi olla nopea pyörimisnopeus (2500 rpm)
ja hidas etenemisvauhti (1m/1 min). Riippuen terän tyypistä ja leikkauksen pituudesta,
voi olla tarpeellista käyttää vesijäähdytettyä
mallia. Laatan leikkaukseen soveltuvat samat
terät mitkä sopivat myöskin muille keraamisille laatoille. Timanttiterän hyvä puoli on
leikkaamisen helppous. On vain pidettävä
mielessä, että leikattava materiaali on herkkä
kuin lasi. Huonoina puolina on mainittava,
että vain suorat leikkaukset ovat mahdollisia,
ja että leikkaaminen ilman vesijäähdytystä
tuottaa paljon pölyä, jolloin on pidettävä työhön soveltuvaa hengityssuojainta.
Vesileikkaus
Vesileikkaus on loistava tapa leikkauttaa keraaminen laatta, koska se mahdollistaa kaikki
muodot.

1. Jäähdytä porauskohtaa vedellä
2. Aloita poraaminen pienillä nopeuksilla
3. Älä paina liian kovaa

Poratessa yli 6 mm reikää on käytettävä joko
vesileikkuria tai kuppiterää. Kuppiterää käytettäessä käytä samaa timanttikokoa kuin
muihinkin keraamisiin laattoihin.
Jyrsintä ja reunan viimeistely
Jyrsintä ja reunan viimeistely voidaan tehdä
monella eri tavalla ja tarkkuudella. Laatan
reunat voidaan työstää hyvällä lopputuloksella lasityökaluilla ja -koneilla. Hyvä tulos voidaan saada myös käyttämällä luonnonkiven
käsittelyyn tarkoitettuja työkaluja ja koneita,
vaikkakin lopputulos voi olla laadultaan heikompi kuin jos työstöt olisi tehty lasin leikkaamiseen tarkoitetuilla työkaluilla.

2. Laatan asennuksen
esivalmistelutyöt
-laatat voidaan asentaa mihin alustaan vain
kunhan pohjustus on tehty oikein. Ennen laatoituksen aloitusta tarkasta nämä:
• Pinnan täytyy olla puhdas pölystä, rasvasta,
vahasta ja öljystä
• Pinnan tulee olla täysin kuiva, eikä siinä saa olla
irtokappaleita ja sementtijäämiä
• Alustan tulee olla täysin tasainen. Testaa asettamalla linjari tai pitkä vatupassi alustalle: 2 metrin matkalla suvaittava korkeusvaihtelu on 3 mm. Tarkista
alustan tasaisuus joka suuntaan.
• Alustan tulee olla täysin ehjä ja yhtenäinen, eikä
siinä saa olla halkeamia: mikäli pieniä halkeamia
kuitenkin on, suositellaan käyttämään halkeamia
estävää mattoa alustan ja laatan välillä.
• Alustalla on loppukäyttöön soveltuva kestävyys ja
alusta on riittävän paksu
• Alustalle on tehty tarvittavat liikuntasaumat

Sementtialusta
Sementin tulee olla täysin kuivunut ja yhtenäinen koko paksuudeltaan (vähintään 4 cm).
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Betonialusta
Tulee olla riittävän vanhaa, vähintään 3 kk.
Betonin pinnassa ei saa näkyä kuorta, poikkeavaa pintaa, hiushalkeamia, vanhaa kiinnitysainetta, pinnankäsittelyaineita tai muita aineita ja materiaaleja, jotka voivat haitata laatan
kiinnitystä ja tartuntaa. Betonialustalla tulee
olla tarpeelliset liikuntasaumat, jotka määräytyvät pinnan tyypistä, sekä alustan koosta.

Keraamiset laatat, luonnonkivi, marmori sekä
PVC-pinta tulee puhdistaa kaikista öljy-, rasva
ja vahajäämistä.

Anhydriittinen alusta
On vedetön alusta, joka tulee käsitellä hiekkapaperilla, puhdistaa ja kuivata. Sallittu kosteus alustalla on yhtä suuri tai pienempi kuin
0,5 %.
Lattialämmitetty alusta
Lattialämmitetyn alustan tulee olla yhtenäinen, kovettunut ja alustan kosteus on sopivassa tasossa, niin ettei pinnalla ole halkeamia, joita pitäisi erikseen injektoida epoksilla.
Alustan tulee kestää mekaanista kulutusta
käyttötarkoituksen mukaisesti. Huolehdi,
että lämpöshokki annetaan alustalle käytetyn
materiaalin kovettumisaikojen mukaan, myös
että tämä suoritetaan EU-normin UNI En 1264
mukaisesti. On tärkeätä käyttää S1- tai S2-luokan kiinnityslaasteja, jotta laatoitus kestäisi
alustan lämpöliikehdintää.

3. Suurlaatan
asennus lattiaan
Asennus vanhan laatoituksen päälle: varmista, että jo laatoitettu pinta on kuiva, ehjä,
vakaa ja laatat hyvin kiinni alustassa. Laatoituksen tulee olla täysin tasainen, max 3
mm epätasaisuudet sallittu. Mittaa tasaisuus
käyttämällä linjuria tai pitkää vatupassia. Yli 3
mm epätasaisuudet tulee tasoittaa.
Ennen asennusta: Pese alusta veden ja natriumhydroksidin sekoituksella. Tämän jälkeen
huuhtele varoen. Mikäli kemiallista pesua ei
pystytä tekemään, voidaan puhdistus suorittaa mekaanisesti hankaamalla, joka on pakollista työstäessä marmoria, luonnonkiveä,
puuta tai PVC:tä. Alustasta riippuen on hyvä
käyttää kiinnityslaastin apuna tartunta-primeria.
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Alustan tasaisuuden tarkistaminen.

Käytä suurlaattaa
asentaessa tuplakiinnitysmenetelmää ja
huolehdi, että laastipeitto on 100%

Tuplakiinnitysmenetelmä - kiinnityslaastin levitys alustalle ja laatan
taakse.

Laatan asettaminen kiinnityslaastin päälle. Aseta laatan pitempi
sivu ensin laatoitettavalle alustalle ja laske laatta varoen alustalle.

Levitä laastia alustaan sekä asennettavan laatan taakse. Laastin levitykseen
tarkoitetun lastan koko määräytyy alustan tasaisuuden ja laatoitettavan laatan
koon mukaan. 1000 mm x 1000 m kokoiselle laatalle sopii 6 mm hammastus
alustan laastille, ja laatan taakse 3 mm
hammastus.
Näin käytät tuplakiinnitysmenetelmää:
aloita levittämällä laastia laatan taakse
ja tämän jälkeen alustalle niin, että kulmat ja reunat saavat myös hyvän tartunnan. Laasti kammataan laatan taustaan
ja alustaan samansuuntaisesti – tämä
välttää ilmarakoja ja saadaan parempi
tartunta. Levitä laastia alustalle vain
asetettavan laatan verran, jotta vältetään
sementin nahkoittumisen aiheuttama
tartunnan väheneminen seuraavalle
laatalle.
Aseta laattojen väliin halutun kokoiset
välikappaleet. On suositeltavaa käyttää
imukuppeja, joiden avulla laattoja on
helpompi asetella oikeisiin kohtiin. Paina
laatan pintaa kumipäällysteisellä lastalla,
jotta laatan ja alustan väliset ilmakuplat
saadaan poistettua.
Tarkista aina kulmien ja reunojen täydellinen kiinnittyminen. Älä kävele asennetulla lattialla asennuksen aikana ja sen
jälkeen, vaan anna laastin kuivua valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Aseta halutun kokoiset välikappaleet ja varmista kiinnipitävyys
painamalla kumilastalla.

4. Saumaaminen
Sisätiloissa minimi sauman koko on
2 mm laatoille. Sauman koko kuitenkin
riippuu laatoitettavasta alustasta,
mahdollisesta lattialämmityksestä sekä
laatan koosta. Ulkotiloissa minimi sauman koko on 5 mm, joka riippuu laatan
koosta, lämpöliikkeistä ja laatan väristä.
Ulkotiloissa on tärkeää tarkistaa, ettei
laatoituksen alle pääse nousemaan kosteutta. Ennen saumaamisen aloittamista
on hyvä odottaa, että tartuntalaasti on
kuivunut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Sauma-aineena voidaan käyttää joko
epoksi- tai sementtisauma-ainetta.

Laatoituksen saumaaminen.
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5. Liikuntasaumat
Laatoituksen liikuntasauma on hyvä asentaa
rakenteellisten liikuntasaumojen kohdalle.
Suurikokoisilla laatoituksilla käytä seuraavia
ohjeita 8/10 mm liikuntasaumojen tekemiseen.
• Ulkotiloissa, kovassa kulutuksessa olevat alueet ja
alustat, joihon kohdistuu liikettä sekä taivutusta. On
hyvä jakaa pinta 9-12 m² kokoisiksi alueiksi, niin ettei
pitempi reuna ylitä 4 metriä.
• Sisätiloissa pinta voidaan jakaa 20-25 m² alueisiin.
• Luo aluetta jakavat liikuntasaumat asentamalla -laatat noin 5-7 mm päästä pylväistä, seinästä, reunoista
sekä kulmista. Varo täyttämästä rakoja, kun saumaat
laattoja. Täytä liikuntasaumat joko profiililla tai tähän
tarkoitetulla aineella. Sauman koko ja välitys tulee
olla työnjohdon päättämä.

tasoitteella. Ennen asennusta, puhdista alusta
veden ja natriumhydroksidin sekoituksella.
Tämän jälkeen huuhtele varoen, ja jos kemiallista pesua ei voida suorittaa, käsittele pinta
mekaanisesti hangaten. Alustasta riippuen on
suositeltavaa käyttää tartunta-primeria.

7. Koon valinta, saumaaminen
ja liikuntasaumat
Laatan koko tulee valita asennettavan tilan
koon ja logististen mahdollisuuksien mukaan.
Pienessä tilassa, jossa on monta läpivientiä,
on suositeltavaa käyttää 3+ -laattaa. Huomioithan, että kovan kuormituksen tiloihin tulee
valita vähintään 5 mm paksua laattaa lattiaan.
Minimikoko saumalle on 1 mm riippuen
laatan koosta sekä alustan tyypistä.
Noudata valmistajan ohjeita kiinnityslaastin kuivumisen suhteen ja varmista, että se
on täysin kovettunut ennen kuin aloitat saumauksen. Saumauksessa voidaan käyttää
epoksi- tai sementtissauma-aineita.
Seuraa laatoituksen liikuntasaumoilla rakenteellisia liikuntasaumoja ja asenna liikuntasaumat koristelistojen, kulmien ja reunojen
viereen. Jaa laatoitus 20-25 m² kokoisiksi
alueiksi liikuntasaumoilla. Käytä saumojen
täyttämiseen tähän soveltuvia tuotteita.

8. Kiinnitysaineet ja asennus

Liikuntasauma.

6. -suurlaatan asennus
seinään
Alustan tulee olla tasainen, eikä siinä saa olla
halkeamia tai muita kolhuja ja epätasaisuuksia. Pinnan tulee olla kovettunut, niin että sen
kosteusprosentti on sopiva. Tasoerot tulee
tasoittaa sopivalla tasoitteella. Halkeamat ja
kolhut tulee puhdistaa pölystä ja irtoavasta
materiaalista ja tämän jälkeen täyttää sopivalla massalla.
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Suurlaatat voidaan myös asentaa olemassa
olevan seinäpäällysteen päälle: ennen asennusta tarkista, että pinta on ehjä, kestävä,
tukevasti kiinni seinärakenteessa ja eikä siitä
irtoa osia. Tasoerot tulee tasoittaa sopivalla

On tärkeätä käyttää liikettä kestävää laastia
(S1- ja S2-luokitukset), jolloin laatoitus on
kestävämpi lämpöliikkeelle sekä muille mahdollisille jännitteille. Vaikeasti tarttuvat pinnat
on hyvä käsitellä vesipohjaisilla, tartuntaa
parantavilla primereillä.
Asenna laatat käyttäen tuplakiinnitysmenetelmää (s.5). Muista levittää laastia koko
laatan kokoiselle alueelle. Laatan taakse
laasti voidaan levittää lastalla, jossa on 3 mm
hammastus ja alustaan laasti voidaan levittää
lastalla, jonka hammastus on 6-9 mm.
Älä levitä alustaan liikaa laastia, ettei seuraavan laatan asennus vaikeudu.
Varmista laatan tartunta taputtamalla kumipohjaisella lastalla tai käytä tarkoitukseen
valmistettua tärykonetta.

9. Suurlaatan asennus seinään

Tarkista alustan tasaisuus. Asennus tuplakiinnityksellä: asenna laatat käyttäen tuplakiinnitysmenetelmää levittämällä
laasti ensin laatan takaosaan sekä sen jälkeen asennettavalle alustalle. Muista levittää laastia koko laatan kokoiselle
alueelle. Laatan taakse laasti voidaan levittää lastalla, jossa on 3 mm hammastus.

Alustaan laasti voidaan levittää lastalla, jonka hammastus on 6-9 mm. Älä levitä alustaan liikaa laastia, ettei seuraavan
laatan asennus vaikeudu. Aseta laattojen väliin halutun kokoiset välikappaleet. On suositeltavaa käyttää asennuksessa
imukuppeja, joiden avulla laattoja on helpompi asetella oikeisiin kohtiin.

Saumaa laatat ja varmista laatan tartunta taputtamalla kumipohjaisella lastalla laatan päältä tai käytä tarkoitukseen
valmistettua tärykonetta.
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10. Suurlaattojen käsittely
Suurlaattoja käsitellään yleensä tavallisilla
imukupeilla, joita käytetään myös lasin kanssa. Imukuppien määrä riippuu laatan pituudesta. Tehtaalla tuotteita käsitellään 8 imukupilla (halkaisja 80 mm) per neliömetri.
Jos tuotetta halutaan kuljettaa ja käsitellä käsin, niin tulee noudattaa muutamaa sääntöä,
jotka määräytyvät laatan koon mukaan.
1.
Käytä aina suojahanskoja
2.
Käytä aina turvakenkiä
3.
Jos -laatan koko on yli 1000 mm x
1000 mm, niin tarvitaan kaksi henkilöä kuljettamaan laattaa. Materiaalin paino laatassa on
7,1 kg/m² tällöin kokonainen laatta 1000 mm
x 3000 mm painaa hiukan enemmän kuin 21
kg.

Yli 1000x1000 mm laatan nostamisen alkuvaihe.

Laattojen käsittely: kokoluokka 300x300
mm – 1000x1000 mm
Tämän kokoluokan -laattoja voidaan helposti
käsitellä yksin, koska laattojen paino sijoittuu
välille 0,6-7,2 kg. Nostaessa §tämän kokoluokan laattaa, siitä pitää pidellä kiinni molemmin käsin, niin että kummatkin kädet ovat
yhdellä reunalla ja laatta on vertikaalisessa
asennossa. Nostaessa laattaa tulee käyttää
kumpaakin kättä. Sijoittaessa laattaa asennettavalle alustalle: aseta laatan yksi reuna
oikealle kohdalle ja tämän jälkeen hitaasti
laske loput laatasta alustalle.
Laattojen käsittely: kokoluokka yli 1000 mm
x 1000 mm
Tämän kokoisen -laatan käsittelyyn tarvitaan aina kaksi henkilöä. Laatan nosto tulee
suorittaa hitaasti ja samalla varmistaen koko
ajan hyvä ote käsillä. Tämän jälkeen laattaa
käännetään vertikaaliseen asentoon pitäen se
koko ajan suorassa.

Nostaminen vertikaaliseen asentoon.

Pidä huoli, että laatta pysyy suorassa.
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Ohjeita: Laatan asettaminen horisontaaliseen tasoon voidaan suorittaa yksin. Laske yksi laatan reunoista huolellisesti
omalle paikalleen. Tässä vaiheessa henkilön tulee siirtyä laatan keskiosalle tukien laattaa molemmilla avoimilla kämmenillä, ja tämän jälkeen lasketaan laatta hitaasti alas.

11. Pakkauslavojen kuljetus
Oikealla tavalla: kuljetetaan trukilla pitkältä
sivulta nostamalla eli leveyssuunnassa.

Lavaa ei saa kuljettaa pituussuunnassa,
se ei ole turvallista.
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12. Pakkauslavan avaaminen ja suurlaattojen käsittely

1. Käytäthän suojahanskoja aina, kun
käsittelet -laattoja.
2. Poista päällinen ja suojaava kalvo.
3. Poista pakkausstyroksi samalla tavalla, kuten alemmassa kuvassa: jätä toiselle pitkälle sivulle vain 2 palaa. Poista
kaikki rikkimennyt styroksi lavan sisältä,
jos on tarpeellista puhdista laatta pölystä.

13.1 Suurlaatan nostaminen (koko 3000x1000mm)
4. Nosta hitaasti laatan pitkää sivua poistaaksesi laattojen välille muodostunut
alipaine.
5. Levitä aina kätesi ja sormesi, että saat
aikaiseksi mahdollisimman tasaisen
painonjakaantumisen, kun kätesi ovat
oikeassa asemassa.

6.Nosta laattaa pystyasentoon liu’uttamalla se varovasti alla olevan laatan
päälle.
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13.2 Suurlaatan nosto ja kantaminen kaksin (koko 3000x1000mm)
7. Kun laatta on pystyasennossa valmiina
nostettavaksi, toisen henkilön tulee auttaa kantamisessa.
8. Kummatkin asettuvat laatan lyhyille
sivuille. Laattaa tulisi aina nostaa, niin
kuin kuvassa, varmistaen, että kummatkin nostavat samaan tahtiin.
9. Laatta tulee aina pitää suorassa.

14. Suurlaattojen varastoiminen
10. Suurlaattojen säilyttäminen
pystyasen-nossa: aseta laatat varovasti
pitkälle sivulleen niin, että asetat myös
jotain suojaavaa materiaalia kantavan
sivun alle (kumi, pehmeä puu, jne..)
Laattoja pinotessa vierekkäin tulee
varmistaa, ettei laattojen välissä ole
likaa tai muuta ylimääräistä. Tällä tavalla
voidaan säilyt-tää enintään 40 laattaa
yhdessä.
11.Suurlaattojen säilyttäminen vaakaasennossa: seuraa nosto-ohjeistusta
takaperin. Pidä huoli, että alusta on
varmasti täysin tasainen ja että jokainen
laatta itsessään on puhdas. Tällä tavalla
voidaan säilyttää enintään 20 laattaa
yhdessä.
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15. Suurlaattojen pakkaamien takaisin lavalle (koko 1000x3000 mm)

Uudelleen pakatessa lavaa on kaikista
tärkeintä asettaa ensimmäinen laatta
oikeaoppisesti.
1. Aseta styroksi suojakalvo lavan pohjalle
ja aseta varovasti laatan pidempi reuna
samalla tavalla kuin kuvan pistekatkoviiva
kertoo (laatta pystyasennossa)
2. Toinen henkilöistä pitää laattaa kädet
levitettynä, samalla kuin toinen henkilö asettuu laatan vastakkaiselle pitkälle
sivulle. Henkilö, joka pitää kiinni laatasta
laskee laattaa varovasti toisella puolella olevalle henkilölle, joka laskee laatan
varovasti lavalle.

3. Laatta on nyt asetettuna lavalle ja pakkausstyroksi asetetaan viereisen kuvan
osoittamille paikoille.
4. Seuraava laatta asetetaan niin, että
sen reuna on pistekatkoviivan osoittamalla kohdalla.
5. Suorita ”lavan avaaminen” ohjeet
takaperin jokaiselle takaisin asetettavalle
laatalle.
6. Pakkausmateriaali asetetaan niiden
alkuperäisille paikoille.
7. Jos lavan päälle asetetaan toinen
samanlainen lava, niin maksimimäärä
laattoja lavan sisällä on 15 kappaletta. Ilman toista lavaa päällä laattojen maksimi
määrä on 20 kappaletta.
8. Jos lavan sisällä on yli 15 kappaletta
laattoja laita lavan päälle jokin, mikä estää lavan päälle lastaamisen (esimerkiksi
tyhjä laatikko).
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ABL-Laatat
Kirkonkyläntie 103, 00740 HELSINKI
09 350 8700 abl@abl.fi

13

