
M1-HYVÄKSYTTY LATTIAKOKONAISUUS



M1–luokan vaatimukset:

 ► Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) on alle 0,2 mg/m2h

 ► Formaldehydin (HCOH) emissio on alle 0,05 mg/m2h

 ► Ammoniakin (NH3) emissio on alle 0,05 mg/m2h

 ► IARC:n luokitelun mukaiseen luokkaan 1 kuuluvien karsinogeenisten aineiden emissio on  

alle 0,005 mg/m2h

 ► Materiaali ei haise

 ► Laastit, tasoitteet ja siloitteet eivät saa sisältää kaseiinia.

M1-merkin myöntää Rakennustietosäätiö RTS. (www.rts.fi)
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M1-luokiteltu lattia on helppo ja turvallinen valinta

M1-luokitus edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Hyvä sisäilma vaatii sisäil-
ma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. 
Rakennusmateriaalien päästöluokitus esittää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materi-
aaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. M1-logo kertoo, että tuote on vähäpäästöinen.

M1-hyväksytty lattianpäällystejärjestelmä

Gerflorin ja Sika Finlandin yhdessä kehittämä lattiajärjestelmä on 
kokonaisuudessaan M1-hyväksytty. Järjestelmä kattaa Gerflorin 
Mipolam Symbioz-lattianpäällysteen lisäksi myös Cascon Floor 
Expert- lattialiiman, tasoitteen ja pohjustuksen. 

Järjestelmän asennusvaiheet:

1. Betonialusta

2. Casco Floor Expert VD-pohjuste – vesiohenteinen, liuotteeton dispersiopohjuste

3. Casco Floor Expert SP-X – vähäpölyinen, itsesiliävä hienotasoite (pumpattavissa)

4. Casco Floor Expert CascoProff Universal – monikäyttöinen lattianpäällysteliima ammattilaisille

5. Gerflor Mipolam Symbioz – korkealaatuinen homogeeninen muovimatto, pehmittimet 100% luonnosta



Gerflorin Mipolam-muovimatot

Mipolam on ollut laadukkaan homogeenisen muovimaton tae jo vuodesta 
1937. Saksassa valmistetuissa Mipolam-lattioissa on Evercare-pinta, jonka 
ansiosta lattian ylläpito on vaivatonta. Evercare -pintaa ei vahata eikä sitä 
tarvitse kuivakiillottaa.

Mipolam -muovimatot on tehty julkisten tilojen kovaan kulutukseen. Lat-
tioissa on huippuunsa kehitetty kemikaalikestävyys ja ne kestävät todella 
hyvin naarmuuntumista ja hankausta.

MIPOLAM
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lattiapäällyste 

Hankauskestävyys               Taber -kulutustesti 1000 rpm/15 min

Kilpaileva tuote

Evercare-tuotteet
- Mipolam Symbioz
- Mipolam Esprit
- Mipolam Elegance
- Mipolam Affinity
- Mipolam Accord
- Mipolam Cosmo

= 157 kuosia

Casco Floor Expert

Casco Floor Expert on tuotemerkki lattia-alan ammattilaisille, josta löytyy täydellinen valikoima korkealaatuisia 
tuotteita ammattilaisten tarpeisiin. Tuotevalikoimassa on kattavasti erilaisia ratkaisuja lattianvalmistukseen luotet-
tavasti yhdeltä valmistajalta; lattiatasoitteet, lattialiimat, pohjusteet ja tarvikkeet. 

Casco Floor Expert VD on vesipohjainen pohjuste, jota käytetään alustalla ennen tasoitteiden ja liimojen levit-
tämistä. Pohjuste parantaa tartuntaa, pienentää alustan imukykyä ja toimii kosteussulkuna kipsi- ja puupitoisille 
alustoille ennen pintakäsittelyä sementtipohjaisilla tuotteilla. 

Casco Floor Expert SP-X  on vähäpölyinen, sementtipohjainen, itsesiliävä lattiatasoite. SP-X  tasoitteella on erin-
omaiset itsesiliävyysominaisuudet ja sitä suositellaan päällystettäville lattioille. Sisäkäyttöön. Tasoitteella on suuri 
paineenkesto ja jäykkyys, mikä tekee tuotteesta ihanteellisen julkisiin tiloihin.  

Casco Floor Expert CascoProff Universal on erikoislattialiima kloorittomille lattiapäällysteille. Se soveltuu myös 
useimmille muoveille, linoleumille, tekstiilille ja kumipäällysteille jopa 4 mm paksuille kumilattiapäällysteille. 
Nopea tartunta, erittäin matalat emissiot. 

Evercare -pinta säästää vettä ja pesuainetta



Gerflor Oy
Rekolanpohjankatu 3
15300 LAHTI
gerflor.fi

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
02921 ESPOO
sika.fi    casco.fi    schonox.fi

Sika-konserni

Sveitsiläinen Sika-konserni on maailman johtava 
rakennus- ja teollisuuskemikaalien valmistaja ja 
markkinoija. Yhtiö toimii globaalisti yli 90 maassa. Oy 
Sika Finland Ab –maayhtiö on perustettu v. 1985  ja 
toimitilojemme lisäksi Espoossa on betonin lisäainei-
den tuotantolaitos. 

Päätuotealueita ovat rakennus-, ajoneuvo- ja laivan-
rakennusteollisuuden tiivistys - liimaus -vaimennus 
- jäykistäminen ja niihin liittyvät korkealuokkaiset 
tuotemenetelmät: tiivistys- ja liimamassat, betonin 
lisäaineet, betoninkorjaustuotteet, rakenteelliset vai-
mennus- ja vahvistusmateriaalit, vedeneristystuotteet, 
lattialiimat, -tasoitteet ja -pinnoitteet, laatoitus- sekä 
vesikatemateriaalit. Tuotemerkit: Sika, Casco, Schönox, 
Erikeeper ja Synteko. 

Gerflor Group

Ranskalainen Gerflor on yksi maailman suurimmista 
muovilattioiden valmistajista ja se toimii maailman-
laajuisesti edustettuna yli 100 maassa. Suomalainen 
tytäryhtiö Gerflor Oy:n konttori ja varasto sijaitsevat 
Lahdessa sekä toinen konttori Espoossa.

Gerflor kehittää ja valmistaa innovatiivisia, dekoratii-
visia ja ympäristöystävällisiä lattiaratkaisuja ammatti-
laisille julkisiin tiloihin sekä kuluttajille kotikäyttöön. 
Kaikki Gerflorin tuotteet kehitetään ajattelemalla 
ympäristön vaikutuksia tuotteen koko elinkaarena 
”kehdosta hautaan”. Tämä sisältää tuotannon, asen-
nuksen, jatkuvan ylläpidon, tuotteen poistamisen ja 
lopulta kierrätyksen. Tuotemerkkejä mm: Mipolam, 
Taralay,  Creation, Taraflex, Texline, Virtuo. 


