
 

 

 
 

 

  

Oikeat lattiavalinnat hyvän sisäilman 
puolesta: ensimmäinen M1-hyväksytty 
lattianpäällystejärjestelmä 

 
 
 

 
Tarkett ja Schönox ovat ensimmäisenä Suomessa saaneet M1-
sertifikaatin lattianpäällystejärjestelmälleen. Kokonaisemissiot 
on testattu rakenteelle, joka kattaa pohjusteen, tasoitteen, 
lattialiiman sekä lattianpäällysteen. Rakenne soveltuu 
käytettäväksi niin uudis- kuin saneerauskohteissa. 
  

Järjestelmään kuuluvat tuotteet ovat vähäpäästöisiä, ja noudattamalla 
annettuja työohjeita saat varman, testatun ja turvallisen M1-luokitellun 
kokonaisuuden. iQ-lattianpäällystemalliston värivalikoima on laaja. 
Järjestelmä asennetaan betonialustan päälle, ja kattaa seuraavat 
tuotteet: 

• SCHÖNOX KH – vesiohenteinen, liuotteeton dispersiopohjuste 
• SCHÖNOX SP-X – vähäpölyinen, itsesiliävä hienotasoite 

(pumpattavissa) 
• CascoProff Universal – monikäyttöinen lattianpäällysteliima 

ammattilaisille 
• Tarkett iQ – korkealaatuinen ftalaatiton homogeeninen muovilattia 

Arvostettu M1-päästöluokitus 
 
M1-merkin myöntämisen ehdoton edellytys on, että testaus on tehty 
puolueettomassa laboratoriossa. Kemiallisen testauksen lisäksi tuotteet 
arvioidaan aistinvaraisesti hajupaneelissa. Päästöluokituksen tavoitteena 
on edistää vähäpäästöisten tuotteiden kehitystyötä sekä käyttöä, ja tätä 
kautta tukea terveellistä ja viihtyisää sisäilmaa. M1-merkin myöntää 
Rakennustietosäätiö RTS. 
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M1-luokkaan kuuluvat tuotteet, jotka täyttävät neljän viikon iässä 
seuraavat 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.  

 
Yhdistämällä kahden yrityksen vahvan teknisen osaamisen ja tuotannon, 
voimme tarjota testatun ja turvallisen lattianpäällystejärjestelmän, ja sitä 
kautta parempaa sisäilmaa meille kaikille. 

SCHÖNOX on perustettu Saksassa vuonna 1891. Tänä päivänä se on osa 
maailmanlaajuista Sika-konsernia, keskittynyt kehittämään ja tuottamaan 
laadukkaita sementtipohjaisia tuotteita. SCHÖNOXilla on kattava tuotevalikoima 
rakennusliimoja, tasoitteita, kaakelointituotteita sekä muita erikoistuotteita 
rakentamiseen. SCHÖNOX ja sen erikoisratkaisut on luotu erityisesti 
ammattilaisten tarpeisiin. Sveitsiläinen Sika AG on perustettu vuonna 1910. 
Liikevaihto vuonna 2014 oli 5,57 miljardia. Sika toimii viidessä maanosassa, 90 
eri maassa, ja työllistää yli 17.000 henkilöä. Lisätietoja: www.schonox.fi ja 
www.sika.fi  
 
Tarkett on valmistanut lattioita Pohjoismaissa vuodesta 1886 lähtien ja tarjoaa 
nykyään lattian- ja seinänpäällysteitä koteihin sekä kokonaisratkaisuja julkisiin 
tiloihin. Tarkettilla on laaja valikoima puu-, muovi-, laminaatti-, linoleumi- ja 
tekstiililattioita, märkätilojen lattian- ja seinäpäällysteitä sekä sisätilojen 
urheilulattioita. Noin 12 000 henkilöä yli 100 maassa työllistävällä Tarkettilla on 
34 tuotantolaitosta, ja yritys on yksi maailman suurimmista lattiavalmistajista. 
Vuonna 2014 Tarkettin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa, ja yritys myy joka 
päivä noin 1,3 miljoonaa neliömetriä lattiaa. Tarkett haluaa edistää 
pitkäjänteistä kestävää kehitystä kiertotalouden periaatteita noudattaen. Yritys 
on noteerattu vuodesta 2013 Pariisin Euronextissä. Lisätietoja: tarkett.fi. 
 
Lisätietoja: 
Janne Lauronen, myyntijohtaja, Tarkett Oy 
puhelin 0400 742 296, sähköposti: janne.lauronen (at) tarkett.com 
 
Jarno Kontio, myyntijohtaja, Oy Sika Finland Ab 
puhelin 040 8277181, sähköposti jarno.kontio (at) fi.sika.com 
 
Tarkettin media-arkisto 
Jos tarvitset korkean resoluution kuvia, lataa ne koneellesi Tarkettin media-arkistosta 
osoitteessa www.tarkett.fi 
 
1. Mene Tarkettin kotisivulle www.tarkett.fi, valitse ”KULUTTAJILLE” ja klikkaa OK 
2. Klikkaa ”Medialle” vasemmasta sivupalkista ja klikkaa linkkiä ”linkki media-arkistoon” 
3. Klikkaa ”Login” vasemmassa sivupalkissa 
4. Kirjautumiskenttään kirjoitetaan käyttäjätunnus: mediaFI ja salasana: tarkettFI	  
5. Klikkaa sen jälkeen ”File Archive” vasemmassa sivupalkissa  
6. Kirjoita haluamasi lattian tuotenimi tai tuotenumero sivun yläoikealla olevaan 

Product name or art.no -kenttää, tai käytä Tag Cloud’ia (-> esim. Laminaatti). 
7. Klikkaa sen kuvan nimeä, jonka haluat ladata koneellesi, niin saat näkyviin 

tuotekortin, josta löytyvät kuvan tiedot. Lataa koneellesi matalaresoluutiokuva 
vetämällä kuva työpöydällesi tai klikkaamalla oikeanpuoleista hiiren näppäintä ja 
tallentamalla kuva valitsemalla ”Save image as…”.   
Lataa koneellesi korkearesoluutiokuva klikkaamalla tiedostonnimeä. 

4. 


