
Easyker-lukkoponttilaatat
Ilman stressiä, ilman vaivaa, ilman laasteja

Mikä on Easyker System?
Easyker System on uusi helposti asennettava lattialaatoitusmenetelmä. Laatat asennetaan kiinni toisiinsa 

ilman liimoja tai laasteja vanhan lattiamateriaalin päälle. Asennus onnistuu ilman vaivalloista, aikaa vievää ja 

kallista laatoitustyötä. Laatoilla on kaikki korkealaatuisten laattojen ominaisuudet.

2. Ammattimainen ja esteettisesti 

kaunis lopputulos.

1. Laatat asennetaan kiinni toisiinsa 

ilman liimaa tai laasteja. Laatat leikataan 

perinteisellä laattaleikkurilla tai 

kulmahiomakoneella.

Saumaus 
(vaihtoehtoinen)

Lattian asennus

Kokoaminen

Easyker Easyglass -saumalaastin varastoväri on harmaa. Tehdastilauksesta myös beige ja musta. 

Saumalaasti on akryylipohjainen pasta. Tuote on vedenpitävä. Menekki 45x45 cm laatalle

1 kg/2,75 m2. Saumalaasti toimitetaan 5 kg:n purkeissa.

1. Hetivalmis saumalaasti levitetään 

kumilastalla ristiin levittämällä.

2. Poista ylimääräinen laasti ja 

puhdista pinta.

3. Lopputulos on viimeistelty.

Laatan leikkaus

Laatat leikataan joko kulmahiomakoneella 

tai timanttileikkurilla. Huomioi asennuk-

sessa leikkuupöly.

Laatan vaihto

Sauma poistetaan puukolla (saumapasta) 

tai nostamalla (kumi). Parhaiten laatan 

saa ylös imukupilla. Korvaa vanha laatta 

uudella ja saumaa laatta uudestaan. 

Rakenne

Easyker-laattojen paksuus on 15 mm.  

Desibelimaton (Fonocer-matto) paksuus 

on 2 mm.  Askeläänieristetyn laatoituksen 

paksuus on verrattavissa parkettiin.  Laatan 

Alusrakenne on kestävää ja pitkäikäistä 

polyeteeniä.



EASYKER -lukkoponttilaatatKäyttövinkkejä

Varmista ennen asennusta, että asennuspinta on täysin suora ja että kallistuma on yhteen suuntaan. 

Suoralla pinnalla laattoihin kohdistuu vähiten rasitusta. Käytä Easyglass-saumalaastia, lue sauma-aineen 

ohjeet huolellisesti.

Easyker-lattioiden hyödyt

- Easyker-laatat voidaan asentaa sääolosuhteista riippumatta. Saumauslämpötila vähintään +6°C.

- Easyker säästää aikaa, koska et tarvitse liimoja tai laasteja. Laatat kiinnitetään toisiinsa nopeasti.

- Easyker on niin helppo ja nopea asentaa, että työkustannukset käytännössä katoavat. Easyker on 

suunniteltu tee-se-itse-miehen asennettavaksi.

- Laatat voidaan poistaa lattiasta myöhemmin ja asentaa toiseen kohteeseen. Saumattu laatta on helppo 

puhdistaa.

- Sähköjohdot, televisiojohdot ja tietokonejohdot voidaan asentaa laattojen alle siististi.

- Kaakelikeskuksen Easyker-varastomallit ovat porcellanatolaattoja, joten ne kestävät hyvin kuumuutta ja 

vettä. Laatat ovat lasitettuja ja helppo pitää puhtaana.

- Saumattu pinta toimii vedenohjausjärjestelmänä.

- Rikkoutunut laatta on helppo uusia.

Easyker Systemin laatat

Easyker System -laatoissa on ylivoimaisen hyvät tekniset ominaisuudet ja niitä voidaan käyttää niin sisä- 

kuin ulkotilojen pintamateriaaleina.

Niiden pistelujuus on jopa 470 kg/cm2. Easyker sopii myös autokatoksiin (huom. äkilliset jarrutukset ja 

kiihdytykset kielletty).

CUBIC CREMA 45x45 cm
76,30 €/m2

CUBIC GRIS 45x45 cm
76,30 €/m2

CUBIC CHOCOLATE 45x45 cm
76,30 €/m2

GALLERY NEGRO 45x45 cm
76,30 €/m2

ONIX BLACK 45x45 cm
76,30 €/m2

Saatavana myös muita värejä tehdastilaustuotteina

Varastotuotteet

GALLERY-sarjaGOBI-sarja

PEI

III R9

  Liukuesteluokka R9: 
mattapintainen laatta.
Tuote soveltuu hyvin koko 
kodin lattialaataksi.

VTT:n testaama askeläänieristysmatto täyttää 

asuinrakennusmääräysten desibelinormin <53 db 

(raportti no VTT-S-00560-10)



Kestävä ratkaisu

Laattojen pistepainokesto on 470 kg/cm². Laatat kestävät esimerkiksi pianon, akvaarion tai auton 

painon. Huomioi autotallia laatoitettaessa, että alusta ei ole kiinni seinässä ja kovat kiihdytykset ja jar-

rutukset saattavat siirtää koko laattapinta-alaa. 

Easyker-laattojen elinkaariodotus on ulkotiloissa 10 vuotta saumapastalla. Laatat altistuvat ulkona 

niin uv-säteilylle, saasteille, pakkaselle ja siivousaineillekin. Sisätiloissa laatat kestävät minimissään 

15–20 vuotta niin saumapastalla kuin saumakumillakin asennettuina.

Easyker-system -asennustuotteet

Saumalaasti Easyglass

Menekki 45x45 cm Easyker-laatalle on n. 0,40 kg/ m² (13–14 m²/purkki). Laasti on heti valmis 

käytettäväksi ja se säilyy kaksi vuotta avaamattomana valmistuksesta avaamattomassa purkissa. 

Sauma on akryylipohjainen, elastinen ja vedenpitävä valmis pasta ja sitä voidaan käyttää sisä- ja ulko-

tilojen Easyker-lattioissa. Saumapasta muodostaa täysin tiiviin sauman, jonka voi pestä vedellä. Valmis 

pinta on päästövapaa. Varastovärinä on teräksen harmaa (120) väri ja saatavina tehdastilaustuotteena 

ovat myös beige (131) ja musta (130). Laatat voidaan saumata yli 6 °C – asteen lämpötilassa.

399505

Easyker Easyglass Gris saumamassa (harmaa)

5 kg/purkki

63,20 €/kpl

Saumakumi Rubberjoint

Saumakumi soveltuu käytettäväksi Easyker-lattioissa sisätilojen lattioissa. Sen laskennallinen menekki 

45x45 cm laatalle on n. 6 jm/ m². Kumi painetaan kiinni saumaan käsin laattaladonnan jälkeen. Kumin 

asennusta helpottavat lovet laattojen risteyksissä. Saumakumi soveltuu erinomaisesti esimerkiksi 

kaikkiin väliaikaistiloihin, joiden laatoituksen paikkaa halutaan vaihtaa (esim. messut, toimistot yms.). 

Varastovärinä on harmaa (120), saatavina tehdastilaustuotteina ovat beige (131) ja musta (130). Tuote 

myydään metreittäin. Saumakumilla saumatut laatat siivotaan kevyesti pyyhkimällä, läiskät ja pint-

tymät puhdistetaan laattakohtaisesti.

399501

Easyker Rubberjoint Grey saumakumi (harmaa)

2,20 €/metri

Askeläänieristysmatto Fonocer

VTT:n testaama askeläänieristysmatto täyttää asuinrakennusmääräysten desibelinormin (<53 db) 

Easyker-laattojen kanssa käytettynä (raportti no VTT-S-00560-10). Desibelimatto nostetaan n. 2 cm 

seinälle, jolloin rakenne tukevoituu entisestään. Tuote myydään 1 m leveänä rullana metrihintaisena, 

mattopalat teipataan yhteen ilmastointiteipillä. Askeläänieristysmattoa voidaan käyttää vain sisäti-

loissa. 

39900100

Easyker Fonocer –askeläänieristysmatto

9,90 €/ m²




