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Användningsområde
Amtico Click är ett 5 mm tjockt limfritt designvinylgolv för lösläggning 
i ofentlig miljö såsom exempelvis kontor, handel, restauranger, hotell, 
hälsovård, skolor och bostäder.

Amtico Click kan användas tillsammans med golvärme, underlagets 
yttemperatur får inte överstiga 27°C.

Storlek/Förpackning Amtico Click
Trämönster mått 1 212 x 185 mm, 8 plattor/förpackning totalt 1 793 m2.
Stenmönster 609,6 x 304,8 mm 10 plattor/förpackning totalt 1860 m2.
Amtico Underlay 19dB: mått 1 x 15 m vikt ca 1,8 kg/rulle.

OBS! Innan du börjar..

Kontrollera att levererat material är rätt design, färg, kvalitet och att 
materialet inte har några synliga fel. Material som installerats med syn-
bara fel anses som accepterat och därmed ej berättigat till reklamation.
Eventuella avvikelser skall omedelbart rapporteras till Amtico Internatio-
nal AB.

Amtico Click förpackningarna skall förvaras liggande, torrt och väder-
skyddat, samt bör förvaras i temperaturintervall mellan 13°C och 27°C.

Verktyg som behövs:
Kniv, Gummiklubba, Penna, Måttstock, Slagkloss, 5 mm kilar

Läggning
Amtico Click bör alltid läggas med underlag för optimering av stegljud-
segenskaper och för att motverka klapper. Om Amtico Underlay 19dB 
används rekommendas att det läggs i clickplattornas läggningsriktning.

1. Första plattan i första raden läggs från vänster till höger med fjädersi-
dan (den mindre utskjutande delen) mot väggen och den sida som har 
den utskjutande under notdelen utåt och kortsidans utskjutande del utåt 
i läggningsriktningen. Se till att det  nns rörelseutrymme mot väggar, 
rörgenomföringar och fast inredning med hjälp av kilar. (Om väggen är 
ojämn viker man ihop hela första raden en bit ut, ritar av och skär hela 
raden innan den monteras på plats).

2. Nästa platta läggs tätt mot den första brädans kortända, tryck sedan
lätt uppifrån tills kortändan låser. Fortsätt på samma vis åt höger hela 
första raden.

3. Andra raden påbörjas med att vika ner den plattbit som blev kvar av
första radens sista platta. Observera att avståndet till tvärskarvar i intillig-
gande rader skall vara minst 20 cm för trämönster och att stenmönstrade 
plattor läggas som halvstens förband (förskjuts med halva plattans längd 
mot föregående rad d.v.s. ca 30,3 cm).

4. Andra plattan i andra raden läggs tätt mot föregående kortända innan
långsidan viks ner på plats, tryck alternativt slå lätt med gummiklubba 
uppifrån tills kortsidan låser. Knacka försiktigt längs långsidan med en 
slagkloss för att säkerställa att plattan ligger helt tätt och låser riktigt. 
Fortsätt på samma vis resten av raden och följande rader genom lägg-
ningen, kom ihåg att avståndet mellan tvärskarvar skall vara minst 20 
cm.
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Underlag

Förberedelser
Underlaget skall vara jämt, torrt och tillräckligt hållfast. Se till att underla-
get är fritt från tillskjutande fukt.

Amtico Click kan installeras på de  esta underlag, även be ntliga under-
lag av exempelvis sten, vinyl, linoleum, laminat eller parkett. Nålfilt och 
textilmattor skall dock rivas ut före läggning.

Vid läggning på be ntliga sten och kermaikgolv kan fogarna behöva 
kompletteringsfogas för att inte riskera att telegrafera genom den färdiga 
beläggningen.

Undergolvens planhet skall uppfylla AMA hus14 tabell 43.DC klass A (3 
mm/2 m mätsträcka 1,2 mm / 0.25 m mätsträcka). Ojämnheter i underlag 
avjämnas med lämplig golvavjämnings- massa.

Lokaler som skall beläggas skall vara väl uppvärmda och ha en tempe-
ratur mellan 18°C och 25°C, den relativa luftfuktigheten i lokalen skall 
vara mellan 25 och 70 %.

Fukt
Fukthalt skall mätas och dokumenteras enligt AMA hus11 YSC.121 och 
skall utföras av RBK auktoriserad fuktkontrollant. Restfukthalt (AMA 
hus11 kap MF) i underlag av betong får ej översitga 90 % RF vid lägg-
ning av Amtico Click.

För montering på halter över detta samt vid tillskjutande fukt
krävs särskilda fuktspärrsystem, kontakta Amtico International AB för 
konsultation. Underlag skall vara fritt från damm, fett, vax, gamla limres-
ter, färg och polish m.m. som kan orsaka missfärgning, s.k. migrering 
och försämrad vidhä ning. Betongunderlag skall vara torrt, sprickfritt och 
tillräckligt hållfast.

Då golvet installeras skall be ntliga golvsocklar och lister tas bort före 
läggning. Dörrfoder och ev. karmar etc. kapas i underkant med platttjock-
leken till rätt färdighöjd så att plattorna kan löpa fritt under.

Varje rum skall installeras separat och golvet skall installeras med 
rörelseutrymme om ca 5 mm mot väggar, rörgenomföringar och fast 
inredning. Rörelsefogar skall ej fyllas med fogmassor eller kablar etc.

Maxmått
Amtico Click kan läggas på ytor upp till 400 m2 eller med ett största 
längdmått på 20 m utan att golvet behöver delas med expansionsfog.

Acklimatisering
Amtico Click plattorna skall acklimatiseras i rumstemperatur i minst 24 
timmar före läggning i oöppande förpackning. Vid extrema förhållanden 
(ex. vintertid) bör tid för acklimatisering ökas till minst 48 timmar. Undvik 
direkt solljus för korrekt konditionering. 
Golvets temperatur under brukstiden skall ligga mellan 13°C och 27°C.
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Fortsätt. Läggning
5. Sista raden plattor måste o ast delas på längden. Blir de smalare än 
50 mm kan det vara idé att både första och sista raden istället delas 
för att få jämnare bredd. Tillpassning av sista plattan mot väggen skall 
mätas och tillpassas så att tillräcklig springa lämnas för att golvet skall 
kunna röra sig.

Urtag för rörgenomföringar skall göras så att springa för att golvet skall 
kunna röra sig uppstår samt att man sedan monterar rörmanschetter 
runt rören.

+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se
amtico.com

Skötsel och Underhåll

Användandet av lämpliga entrésystem i entréer minskar kra igt mängden 
indragen smuts, grus och väta i lokalen.

Använd filt/möbeltassar på alla möbler för att minimera risken för att 
golven repas. Användning av stolsskyddsskiva vid hjulförsedda kontors-
stolar minimerar lokal repning och onödigt slitage.

Torrmoppa, sopa eller dammsug golvet varje dag och torka upp spill 
omedelbart.

Fuktmoppa eller maskinrengör med kombiskurmaskin e er behov. An-
vänd Amtico Floorcare Maintainer eller motsvarande neutralt rengörings-
medel.

Överskott från överdosering av rengöringsmedel och för våt städning 
kan lämna en  ammig hinna som kan göra golven smutsupptagande och 
svårstädade samt hala.

Periodiskt underhåll skall dimensioneras utifrån förhållanden på plats 
och lätt highspeedpolering med vit eller gul golvvårdsrondell alternativt 
lågvarvig singelsnurra med röd golvvårdsrondell.

Torra och rena golv har utmärkta halkdämpande egenskaper, men våta 
och smutsiga golv kan göra golvytan hal.

För utförlig information om skötsel och underhåll hänvisas till separata 
skötselråd.
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