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Aluslattia/alusta
Aluslattia betonista ja kevytbetonista 
Aluslattia puhdistetaan pölystä, öljystä, rasvas
ta, maalista tai muista epäpuhtauksista. Alus
lattia pohjustetaan LK Kiilto Start Primerilla. 
Primerin kuivumisaika on 1–2 h. Kevytbetonia
lustat pohjustetaan 2–3 kertaa kevytbetonin hy
vän kyllästyksen aikaansaamiseksi. Pohjustus
kertojen välinen kuivumisaika on noin 1–2 h. 
Asenna putkipidikelistat ja lattialämmitysput
ket. Peitä asennus LK Kiilto Floor Heat DF:llä.  
Tasoitteen kokonaispaksuuden tulee olla vähin
tään 20 mm. Rakenne sopii sekä kuiva että  
märkätiloihin. Märkätiloissa tiivistyskerros asen
netaan vesieristys valmistajan ohjeiden ja märkä
tiloja koskevien toimialasäännösten mukaisesti.

Tasoitemassa väh. 20 mm
LK Kiilto Floor Heat DF
LK Lattialämmitysputki 8 mm
LK Putkipidikelista 8 
Primerkerros, LK Kiilto Start Primer 
Betoni / kevytbetoni

LK Putkipidikelista 8 pohjalattiaan betonista tai kevyt
betonista.

Rakenne
LK Lattialämmitys, jossa LK Putkipidikelista 8 
valetaan LK Kiilto Floor Heat DF. Järjestelmä voi
daan asentaa eristeen, betoni laatan tai puupalkis
ton päälle 22 mm lattialastu levyn kanssa.

Järjestelmä toteutetaan 8 mm:n LK Lattialämmi
tysputkella ja on tarkoitettu etupäässä pienten 
tilojen lattialämmitysasennuksiin, kuten kylpy
huoneisiin, eteisiin, kodinhoitohuoneisiin tai  
vastaaviin.

LK Putkipidikelistan 8 rakennekorkeus on 
ainoas taan 10 mm lattialämmitysputken kanssa. 
Tähän lisätään putkiston päälle tuleva tasoite
massa ja lattiamateriaali. Putkipidikelista on  
valmistettu uusiomuovista ja muotoiltu siten, 
että lattialämmitysputki peittyy päällevalussa 
hyvän lämmönsiirron varmistamiseksi.

Edellytykset
Lattialämmitysjärjestelmän hyvän toiminnan 
edellytyksenä on ulkolämpötilaohjattu meno
veden lämpötilan säätö sekä hyvin toteutettu ja 
dokumentoitu piirkohtaisten virtaamien säätö.

Tässä lattialämmitysrakenteessa lattialämmitys
putki valetaan ohuen tasoitemassakerrokseen 
sisään. Noudata tasoitemassan toimittajan ohjei
ta hyvän tuloksen aikaansaamiseksi.

Rakenteen periaate

1. Aluslattia

2. LK Putkipidikelista 8

3. LK Lattialämmitysputki, 8 mm

4. LK Kiilto Floor Heat DF
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Peitä asennus LK Kiilto Floor Heat DF:llä. Tasoit
teen kokonaispaksuuden tulee olla vähintään 30 
mm. Rakenne sopii kuiva olosuhteissa.

Tasoitemassa väh. 30 mm
LK Kiilto Floor Heat DF

LK Lattialämmitysputki 8 mm
LK Lujiteverkko 70 x 70 x 2,5

LK Putkipidikelista 8 
Ikääntymistä kestävä muovi, 2 kerrosta
Solumuovieriste, väh. S80

LK Putkipidikelista 8 solumuovieristeisen alustan päällä, 
laatu vähintään S80 (vapaasti kantava rakenne).

Olemassa oleva solumuovieristeinen lattia, 
minimilaatu S80 (kiinteä rakenne)
Aluslattian tasaisuus tulee tarkistaa ennen solu
muovilevyjen asennusta. Lattian aaltoilu saa olla 
korkeintaan ±3 mm kahden metrin pituudella 
ja ±1,2 mm 0,25 metrin pituudella. Varmista, 
että aluslattia on imevä ja puhdistettu pölystä,  
öljystä, rasvasta, maalista ja muista epäpuhtauk
sista. Liimaa solumuovieriste veteen sekoitetulla 
LK Kiilto Floorfix DF:llä. Ellei alusta ei ole imevä,  
esim. betonipohjainen keraaminen laatoitus,  
LK Kiilto Floorfix DF sekoitetaan LK Kiilto Fix
binderin ja veden kanssa. Levitä liima lastalla 
kunnolla ennen ”kampausta”. Käytä hammastus
kokoa 8. Aseta levy paikalleen ja paina se kunnolla  
liimaan. 

Solumuovieristeen liimauksen jälkeen pohjus
tetaan eristeen päällyspuoli LK Kiilto Start Pri
merilla. Primerin kuivumisaika on 1–2 tuntia. 
Asenna putkipidikelistat ja lattialämmitysputket, 
katso alla olevat otsikot. 

Kiinnitä putki pidikelistat eristeeseen lyhyellä 
LK Putkisangalla, menekki noin 3–4 putkisankaa 
putkipidikelistaa kohden. Levitä LK Lujiteverkko 
70 × 70 × 2,5 mm. Aseta verkkomatot vähintään 
70 mm limittäin. 

Aluslattia 22 mm lattialastulevystä  
asennettuna puupalkistolle, jossa palkkien 
väli on enintään k/k 600 mm
Aluslattia puhdistetaan pölystä, öljystä, rasvasta, 
maalista ja muista epäpuhtauksista. Aluslattia 
pohjustetaan LK Kiilto Start Primerilla. Primerin 
kuivumisaika on noin 1–2 h. Levitä LK Lujite
verkko 70 x 70 x 2,5 mm ja kiinnitä se alustaan 
niittipistoolilla. Aseta verkkomatot vähintään 
70 mm limittäin. Lujiteverkon päälle ruuvataan 
LK Putkipidikelista 8 kiinni lastulevyruuveilla, 
menekki noin 3–4 ruuvia per putkipidikelista. 
Putkipidikelistojen ja lattialämmitysputkien  
ollessa paikallaan asennus peitetään LK Kiilto 
Floor Heat DF:llä. Tasoitteen koko nais paksuuden 
tulee olla vähintään 20 mm. Rakenne sopii sekä 
kuiva että märkätiloihin. Märkätiloissa asenne
taan vesieristys valmistajan ohjeiden ja märkäti
loja koskevien toimiala säännösten mukaisesti.

Tasoitemassa väh. 20 mm
LK Kiilto Floor Heat DF
LK Lattialämmitysputki 8 mm
LK Putkipidikelista 8 

Primerkerros, LK Kiilto Start Primer
Lattialastulevy 22 mm
Eriste
Lattiapalkki

LK Lujiteverkko 70 x 70 x 2,5

LK Putkipidikelista 8 asennettu puupalkistolle, jonka päällä 
22 mm lattialastulevy, palkkiväli enintään k/k 600 mm.

Solumuovieristeinen alusta, minimilaatu 
S80 (vapaasti kantava rakenne)
Levitä kaksi kerrosta 0,2 mm vahvaa ikäänty mistä 
kestävää muovia ja taita muovin reunat noin 
100 mm ylös seiniä vasten. Kiinnitä LK Putki
pidikelista 8 lyhyellä LK Putkisangalla muovin 
läpi eristeeseen, menekki noin 3–4 putkisankaa 
per Putkipidikelista. Asenna Putkipidikelistat 
ja lattia lämmitysputket. Levitä LK Lujiteverkko  
70 x 70 x 2,5 mm. Aseta verkkomatot vähintään 
70 mm limittäin. 
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LK Jakotukki
LK Jakotukki asennetaan lattialämmitys
suunnitelman osoittamaan paikkaan. Lue ensin 
jako tukin mukana tuleva asennusohje.

Putkipidikelistan asennus
Aloita asennus asettamalla LK Putkipidikelista  
poikittain piirin suuntaan nähden. Kääntö
kohdissa lista asennetaan vähintään 150 mm  
seinästä, mikä antaa riittävästi tilaa putki
käännökselle. Ylimääräinen kääntöalueiden väli 
täytetään listariveillä, joiden keskinäinen etäisyys  
on enintään 500 mm.

Kiinnitä putkipidikelista alustaan sen kaksi
puolisen teipin kanssa. Tarvittaessa kiinnitys 
betoni alustaan voidaan vahvistaa esim. betoni
nauloilla, kiinnitys lastulevyyn ruuveilla ja  
kiinnitys solumuovieristeeseen lyhyellä LK 
Putki sangalla.

Putkiasennus
Lattialämmityksen menoputki asennetaan noin 
40 mm seinästä ja sen jälkeen asennusvälillä k/k 
120 mm. Putken enimmäispituus lattialämmitys
piiriä kohden on 43 m, mikä vastaa 5 m² pinta
alaa. Suurempia pintaaloja varten voidaan useita 
piirejä kytkeä rinnakkain. Putken alas painami
sessa kääntöjen kohdalla voidaan apuvälineenä 
käyttää LK Naulakannaketta lastulevyä vasten 
tai lyhyttä LK Putkisankaa eristettä vasten. Putki 
tulee asentaa vähintään 100 mm lattiakaivosta, 
jotta lattiakaivo voidaan tarvittaessa korjata.

LK Putkikieppiteline on hyvä apuväline putki
asennuksessa.

Putket katkaistaan muoviputkille tarkoitetuilla 
putkisaksilla.

k/k 
125 mm

n. 
500 mm

n. 150 mm
seinästä

Jakotukki

Peitä asennus LK Kiilto Floor Heat DF:llä. Tasoit
teen kokonaispaksuuden tulee olla vähintään 20 
mm. Rakenne sopii sekä kuiva että märkätiloi
hin. Märkätiloissa tiivistyskerros asennetaan ve
sieristys valmistajan ohjeiden ja märkätiloja ko
skevien toimialasäännösten mukaisesti.

Tasoitemassa väh. 20 mm
LK Kiilto Floor Heat DF

LK Lattialämmitysputki 8 mm
LK Lujiteverkko 70 x 70 x 2,5

LK Putkipidikelista 8 
Primerkerros, LK Kiilto Start Primer 
Solumuovieriste, väh. S80
Liimakerros
Katso tuoteselostus ”Liimat ja pohjustusaineet”

Olemassa oleva aluslattia

LK Putkipidikelista 8 solumuovieristeisen olemassa olevan 
lattian päällä, laatu vähintään S80 (kiinteä rakenne).

Lattiamateriaalit
Parketti- tai laminaattilattia
Lattialämmityksen päälle asennetaan höyrysul
ku (ikääntymistä kestävä muovi) ja sen päälle  
asennetaan lumppupahvi tai solumuovi kerros. 
Pintalattia asennetaan valmistajan ohjeita nou
dattaen. Kysy aina neuvoa LK:lta, jos lattian 
paksuus ylittää 25 mm.

Muovi- tai linoleumilattia
Asennetaan valmistajan ohjeita noudattaen.  
Huomioi märkätiloissa vesieristysvaatimukset.

Keramiikka tai luonnonkivi
Asennetaan valmistajan ohjeita noudattaen.  
Huomioi märkätiloissa vesieristysvaatimukset.
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3. Tarkista liitäntä vetämällä putkesta. Tarkis
tus tehdään aina ennen järjestelmän täyttä
mistä.

Putken/liittimen irrottaminen

Varmista, että järjestelmä on paineeton. Putki 
voidaan irrottaa liittimestä pujottamalla mustaa 
rengasta ylöspäin, jolloin putki voidaan vetää pois.

LK PushFit 8 mm liittimiä tukiholkkeineen.

1. Leikkaa putki suoraksi LK Putkisaksilla.  
Pujota tukiholkki putkeen ja työnnä putki 
liittimeen loppuun asti, noin 2 cm.

2. Varmista, että putki on työnnetty loppuun 
asti. Liitäntä on nyt tiivis. Ruostumattomat 
hampaat tarttuvat näin putkeen ja estävät 
sen pois liukumisen. Orengas tiivistää 
liitosta.

Tuoteselostus, liimat, pohjustusaineet ja tasoitemassa
Alla olevat tuotteet testattu 8 mm:stä LK Lattialämmitysjärjestelmää varten

LK:n tuotenro Tuotenimike Käyttötarkoitus Huomautus Menekki Kuivumisaika
33525 Kiilto Floorfix 

DF, 20 kg
Solumuovilevyn 
liimaus

Imevään alustaan:  
Sekoita 5,8–6,2 l vettä ja 20 kg 
Floorfix DF:ää.

3,5 kg/m2 32–48 tuntia

33521 Kiilto Start  
Primer, 3 litraa

Aluslattian ja solu-
muovin pohjustus

Ainoastaan Kiilto-tuotteiden 
kanssa 

1l/10 m2. Kevyt-
betonin päälle 
2,5 l/10m2

1–2 h

33522 Kiilto Fixbinder, 
5 litraa

Solumuovilevyn 
liimaus

Ei-imevään alustaan:  
Sekoita 5 l Fixbinderiä ja 2 l 
vettä 20 kiloon Floorfix DF:ää.

Sekoita 5 l 
Fixbinderiä ja 2 
l vettä 20 kiloon 
Floorfix DF:ää.

–

33524 Kiilto Floor Heat 
DF, 20 kg 

Lattialämmitys-
putkien valu sekä 
kaato

Käytetään ainoastaan  
Kiilto Start Primerin kanssa 

1,7 kg/m2/mm 3–5 vrk

8912 Lujiteverkko  
70 × 70 × 2,5  
1200 × 800 mm 

Vahvistus Lastulevy- ja  
solumuovialustoille

1,3 kpl/m2 –

Putkiliitäntä liitinjärjestelmällä LK PushFit 8


