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VINKKEJÄ SEMENTTILAATTOJEN ASENNUKSEEN JA YLLÄPITOON
Domus Classica –valikoimaamme kuuluvat sementtilaatat ovat hieno käsityön ja vanhan perinteen taidonnäyte.
Kuvio laattaan valmistetaan metallisella sabluunalla, jonka koloihin halutut värit pursotetaan ennen kuin muottiin lisätään kostea sementti.
Tämän jälkeen sementti puristetaan tiukaksi prässillä 1,5 cm paksuksi laataksi. Väriä on noin 2 – 3 mm paksuudelta, eikä se siksi haalistu
kovassakaan kulutuksessa. Kaikki tämän tehdään käsityönä.

Laattojen asennus
Koska laatat on tehty käsityönä ja pieniä värivaihteluita saattaa olla, kannattaa kaikki laatikot avata ensin ja sekoittaa laattoja laatikoista eri
puolille lattiaa. Asennusalustan tulee olla puhdas ja täysin kuiva. Pyyhi myös laatat niin, että niissä ei ole ylimääräistä pölyä. Kiinnityslaastia
käytetään sementtilaattojen asentamiseen 1,5 – 2 kertaa enemmän kuin keraamisten laattoja työstettäessä. Varmista, että laastia on laatan
alapinnalla tasaisen peittävästi. Näin laatan alle ei jää ilmakuplia, jotka saattavat myöhemmin irrottaa laatan alustastaan. Laatan nopea
kastaminen ensin veteen helpottaa laastin levittämistä. Laatat asennetaan käsin painammalla tiukasti alustaansa. Työstä kerrallaan pientä
alaa ja poista laatan pinnalle tulleet tahrat heti vedellä. Jos tahroja kuitenkin on jäänyt kuivuneeseen lattiaan, voi puhdistukseen veden
lisäksi käyttää hienoa hiekkapaperia. Laattojen leikkaus onnistuu vesijäähdytetyllä laattaleikkurilla tai kulmahiomakoneella (betonilaikka).
Laatat voi asentaa myös katettuun ulkotilaan.

Laattojen saumaus
Laattojen annetaan kuivua kunnolla ennen saumausta, mieluiten pari vuorokautta. Ennen saumausta laatat on käsiteltävä suoja-aineella
niin, ettei saumausaine imeydy työstettäessä laattaan. Aineita on markkinoilla useita. Suoja-aineisiin ei kannata luottaa täysin, vaan
saumausaineiden roiskeet on ehdottomasti pyyhittävä laatan pinnasta saman tien.
Sementtilaatat voi asentaa suoraan puskuun (ilman saumausta), kun on kysymys kuivasta tilasta, jossa ei ole lattialämmitystä. Laatan
kuviointi on edukseen silloin, kun sauma on noin 1-3 mm leveä. Kun laatta asennetaan kosteisiin tiloihin tai lattian alle tulee lattialämmitys,
on sauman oltava leveämpi (noin 4 mm). Sekoita sauma-aineesta juokseva, jotta se on helpompaa ujuttaa kapeisiin saumoihin. Käytä
vaaleaa sauma-ainetta (valkoista, luonnonvalkoista tai vaaleanharmaata) – tumma voi imeytyä laattaan ja muuttaa sen väriä. Työstä pientä
aluetta kerrallaan. Ylimenneet roiskeet on helpompi pyyhkiä pois kosteana.

Sementtilaattalattian suojaus ja ylläpito
Anna lattian kuivua hyvin saumauksen jälkeen. Tämän jälkeen huokoinen sementtilattia tarvitsee suoja-aineen vettä, öljyä ja likaa vastaan.
Tähänkin tarkoitukseen on tarjolla monia erilaisia aineita. Yhteistä niille on, että lattia kyllästetään aineella niin monta kertaa, ettei sitä enää
imeydy laattoihin. Pyyhi imeytymätön aine pois kankaalla ja anna lattian kuivua käsittelykertojen välissä.
Laattalattian ylläpitopesuun on olemassa myös omat hellävaraiset pesuaineensa.
Annamme mielellämme vinkkejä hyviksi kokemista käsittelyaineistamme.
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