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Plaano Pientalolattiat
– laadukas lattia omakotitaloon, paritaloon
tai muuhun pientaloon
Olemme selvittäneet rakennusten vaikutusta ihmisten hyvin
vointiin. Perusteellisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että ihmiset
arvostavat kodissaan kolmena tärkeimpänä ominaisuutena
raikasta sisäilmaa, lämpömukavuutta sekä esteettistä
kodikkuutta. Myös ääniympäristöllä on huomattava merkitys
hyvinvointiin. Lattialla on tässä suuri rooli.

Lukuisia etuja:
•
•
•
•
•
•

Lämmin koti ilman vedontunnetta
Kerralla suorat lattiat
Hyvä ääniympäristö
Nopeasti päällystettävissä
Kokonaistaloudellinen ratkaisu
Turvalliset tuotteet

Valitsemalla Plaano Pientalolattian saat luotettavan ja talou
dellisen lattian, oli kyseessä sitten omakotitalo, paritalo tai
rivitalo. Pumpattavista Plaano-lattioista on loistavia kokemukmuksia yli kolmen vuosikymmenen ajalta kerrostalo- ja toi
mistorakentamisessa. Myös maanvaraisia pientalolattioita
on tehty jo useamman vuoden ajan.

Raikas ja terveellinen sisäilma
Useat sisäilmaongelmat johtuvat pinnoitteen asentamisesta
liian kostean betonin päälle.. Betonin alkalinen kosteus voi
aiheuttaa sisäimaan kemiallisia päästöjä reagoidessaan
pintamateriaalin kanssa. Weberin plaanot ovat aina matalaalkalisia, jolloin haitallisia päästöjä ei synny.
Plaano-lattiat voidaan päällystää nopeasti vähentäen kos
teuden aiheuttamia riskejä. Lattialämmitys voidaan kytkeä
päälle jo ennen lattian pumppaamista vähentäen työmaa
kuivatuksen tarvetta oleellisesti.

Lämmin ja laadukas lopputulos
Kehittämässämme Comfort Lite-lämpölattiaratkaisussa lattia
rakenne on ohut, jonka vuoksi se reagoi huomattavasti nopeammin lämpötilavaihteluihin kuin paksumpi betonilaatta.
Saat kerralla suoran ja tasaisen lattian, sillä Plaano-lattiat
eivät halkeile ja käyristy kuivuessaan kuten betoni. Laadukas
lopputulos nopeuttaa itse päällysteen asennusta parantaen
lopullisen lattiapinnan laatua.
Plaano-lattian voit pinnoittaa mielesi mukaan esim. vinyylillä,
parketilla, laminaatilla, laatoituksella, tekstiilimatolla jne.

Hyvä ja rauhallinen ääniympäristö
Plaano-lattian Comfort Lite -ratkaisu sisältää lattialämmityk
sen lisäksi myös askeläänieristyksen, jonka merkitys koros
tuu erityisesti lapsiperheissä.
Askeläänieristys tuo parempaa asumismukavuutta kaksitai useampikerroksisiin pientaloihin, kun yläkerran kopinat
eivät kaiu alakertaan.

Helppoa, nopeaa ja taloudellista
Plaano-lattian yksi suurimmista eduista on nopeus. 120 m2:n
pumppaaminen onnistuu n. tunnissa. Plaanon pumppauksen
ja tarvittaessa askeläänilevyjen asennuksen suorittaa Weberin
valtuuttama ja kouluttama ammattitaitoinen urakoitsija, joka
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– maanvarainen lattia Weberin
lattiatasoitteella
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PUMPPAUSURAKOITSIJA
SAAPUU TYÖMAALLE

Comfort Lite -lattiaratkaisu
1. Lattiapäällyste
2. weber 130 core Comfort Plaano, maanvaraisissa
alapohjissa min. 50 mm ja kantavissa alapohjissa
tai välipohjissa min. 40 mm

PUMPPAUS ALKAA N. PUOLEN TUNNIN
KULUTTUA SAAPUMISESTA

3. weberfloor 4945 Lasikuituverkko
4. weberfloor Comfort Lite-eriste, 30 mm / lattialämmitysputket 16/17 mm, kiinnitys weberfloor Comfort Lite Clip T2
putkikiinnikkeellä
5. weberfloor 4960 Reunanauha kaikkia pystyrakenteita
vastaan

vastaa työn lopputuloksesta. Plaano kuivuu erittäin nopeasti
ja on pinnoitusvalmis jopa 4 viikossa (23 °C, RH 50 %). Pikatasoitetta käytettäessä lattia on pinnoitusvalmis jopa viikossa.
Tällä on suuri vaikutus projektin kokonaisaikatauluun, sillä
esimerkiksi perinteiseen betoniseen laattaan verrattuna
Plaanon käyttö lyhentää projektin läpimenoaikaa jopa kah
della kuukaudella. Saat kerralla suoran lattian ilman jälkikäsit
telytarvetta, kuten hiomista tai tasoittamista.

HEVOSTELU, PUMPPAUKSEN KESTO N. 1 H

Plaano Pientalolattia on monella tapaa erinomainen ratkaisu
niin omakotitaloon, rivitaloon kuin muuhunkin pientaloon. Se
on suunniteltu asukkaan hyvinvointi edellä – niin terveyden,
mukavuuden kuin esteettisyydenkin osalta. Tehdään yhdessä
terve, viihtyisä ja kodikas koti.

KÄVELYKELPOINEN N. 4 H
KULUTTUA ALOITUKSESTA
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