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Läggningsanvisning

ACT-IN-20170105-01-SE

Mottagning & kontroll av material

Läggningsföljd

Kontrollera att du fått rätt material, färg och inte har synliga fel före
installation. Reklamation av material som installerats med synliga fel
godkänns ej.

Viktigt att installera Amtico materialet i den följd som det tillverkats
genom att använda pallarna i löpnade ordning och följa den löpnummerordning som finns på förpackningarna vid läggningen.
Börja förslagsvis med de lägsta kartongnumren och arbeta uppåt till
läggningen avslutas med de högsta förpackningsnumren. Genom att
följa förpackningarnas löpnummerordning vid installation säkerställs
jämnast möjliga framtoning i utseende och färg.

Acklimatisering av material
Förpackningar skall lagras plant. Temperatur i lokal och material skall
vara stabil och vid normal rumstemperatur (18 – 27°C) vid installation.
Materialet skall acklimatiseras till normal rumstemperatur i minst 24
timmar före och 48 timmar efter installation.
Amtico textilplattor skall inte installeras utomhus eller i ouppvärmda
utrymmen.

Undergolv & förberedelser
Underlag skall vara fast, plant, jämnt och utan sprickor. Använd lämplig
avjämningsmassa. Damm, smuts och ev. limrester på underlaget skall
avlägsnas innan läggning påbörjas.
Fukthalt i underlag skall mätas enligt AMA Hus 14 YSC.121 och skall
utföras av RBK auktoriserad fuktkontrollant. Restfukthalt i underlag av
betong får ej överstiga 85% RF vid läggning av golv med vinylbaksida.
OBS: för hög fukthalt innebär risk för kemisk nedbrytning av limmet
och kan bland annat orsaka dimensionsförändringar, kantresning etc. i
materialet och orsaka förhöjda emissioner och påverka inomhusmiljön.

Limval
Vi rekommenderar för de flesta ytor fixeringslim (Amtico Tackifier el motsv.) som möjliggör att plattor enkelt kan plockas upp/bytas. På ytor med
intensiv trafik eller stora temperaturvariationer bör plattorna i stället permanentlimmas. Följ respektive limleverantörs rekommedationer gällande
limval och limmängd. Vid användning av fixeringslim är det viktigt att
limmet får torka tilräckligt så det inte överväter innan plattorna läggs i
enlighet med respektive leverantörs anvisningar.
Amtico Carpet Tiles kan även lösläggas med dubbelhäftande tejp /tape
Tabs i utrymmen med lågintensiv trafik.

Installation / Layout
Textilplattor från Amtico kan installeras i alla konfigurationer under
förutsättning att det är visuellt acceptabelt för slutkunden.Val av installationslayout påverkar inte prestanda eller materialgarantier. Observera
att alla mönster och färgställningar kanske inte är estetiskt acceptabelt
med vissa läggningslayouter.
Amtico utvärderar varje produkt och rekommenderar de estetiskt bästa
läggningsmetoderna. Övriga metoder i enlighet med kundens
bedömning och godtycke.

Kvadratiska

(609,6 x 609,6 mm)

Rektangulära

(457,2 x 914,4 mm)

Enkelriktade
Med den här metoden menas att
alla plattor läggs med de tryckta
riktningspilarna på plattornas baksida pekar åt samma håll. Det
innebär också att tuft och fiberriktning sveper åt samma håll över
hela ytan.
Horisontellet förband
I de här layouten ligger alla riktningspilarna åt samma håll, men att
de läggs med en halv plattas förskjutning mellan de tvärgående
raderna.

Installation
Vi rekommenderar att man löslägger en liten yta så alla parter kan se
och besluta om hur plattorna skall läggas i det enskilda fallet, det vill
säga i ex. i samma riktning, schackmönster, i förband etc.
Rekommenderade läggningslayouter finns till höger i den här
anvisningen, i foldrar eller via kontakt med Amtico Teknisk
support. +46 (0)8 584 233 24.
Mät ut ytans mitt och dra upp hjälplinjer åt båda håll för att underlätta
läggningen. Starta vid hörnet där hjälplinjerna möts (kvadratiska plattor)
och lägg dem i pyramidform/trappa. Lägg plattormna kant i kant, se till
att plattorna inte pressas för hårt samman ( kan leda till kantresning).
Riktningspilar på plattornas baksida visar tillverknings/luggriktning. Luggen på öglade plattor kan behöva klippas/putsas till på kant där plattor
skurits, vilket är typiskt för den här typen av konstruktion.
Vissa designer/mönster kräver mer planering av läggaren vid installation.
Exempelvis konstruktioner med Mörka och ljusa tuftrader, där mörka
linjer kan uppträda vid plattkanterna vilket inte är ett produktfel, men som
innebär att man kan behöva flytta om plattor vid läggningen där dessa
markerade mörka/ljusa fenomen uppkommer i anslutning till plattskarvarna.
Vid läggning i trapp skall plattorna delas i vinkel mellan plan och sättsteg, trappnos skall användas i stegens framkant. Sprid lim på både
underlag och platta för att säkerställa övervätning.

Amtico International AB
Isafjordsgatan 22
S-164 40 Kista
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Vertikalt förband
I de här layouten ligger alla
riktningspilarna åt samma håll, men
att de läggs med en halv plattas
förskjutning mellan de längsgående
raderna.

Kvartsvarvs vridning
Här läggs plattorna genom att riktningspilarna vrids vinkelrätt 90
grader för varje platta. Vid läggning
av rektangulära plattor bildar två
plattor en kvadrat, inom kvadraten
kan plattorna vridas 180 grader och
sedan vrids vinkelrätt 90 grader
mellan kvadraterna.
Slumpmässigt / Blandat
Vissa av Amticos textilplattdesigner
tillåter slumpmässig läggning, vilket
tillåteratt plattorna läggs utan att
ta hänsyn till riktningspilar/tillverkningsriktning som illustrerats här.

