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Läggningsanvisning
ACS-IN-20170628-02-SE

Användningsområde
Amtico Click Smart är ett 6 mm tjockt limfritt designvinylgolv för
lösläggning i offentlig miljö såsom exempelvis kontor, handel,
restauranger, hotell, hälsovård, skolor och bostäder.
Amtico Click Smart har en fabriksmonterad foam på baksidan
för optimering av stegljudsegenskaper. Amtico Click Smart är ej
lämpligt på ytor med tung rullande last med ex. vis pallyftare etc. ej
heller på ytor med stora temperaturvariationer. Amtico Click Smart
är inte avsedd för läggning i ouppvärmda utrymmen som ex. uterum.
Amtico Click kan användas tillsammans med golvärme, underlagets
yttemperatur får inte överstiga 27°C.
Storlek/Förpackning Amtico Click Smart
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 1,860 m2.

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 synbara fel anses som accepterat och därmed ej berättigat till reklamation.
Eventuella avvikelser skall omedelbart rapporteras till Amtico International AB.
Amtico Click Smart förpackningarna skall förvaras liggande, torrt
och väderskyddat, samt bör helst förvaras i temperaturintervall
mellan 13°C och 27°C.

Fukt
Fukthalt skall mätas och dokumenteras enligt AMA hus14 YSC.121
och skall utföras av RBK auktoriserad fuktkontrollant. Restfukthalt
(AMA hus14 kap MF) i underlag av betong skall ej överstiga 90 %
RF vid läggning av Amtico Click Smartgolv.
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
limrester, färg och polish m.m. som kan orsaka missfärgning och
migrering. Betongunderlag skall vara torrt, plant och tillräckligt hållfast.
Övrigt
Då golvet installeras skall befintliga golvsocklar och lister tas bort före
läggning. Dörrfoder och ev. karmar etc. kapas i underkant med
platttjockleken till rätt färdighöjd så att plattorna kan löpa fritt under.
Amtico Click Smart är mycket dimenstionsstabilt, men då det är en
flytande golvkonstruktion skall varje rum installeras separat (avdelas vid
dörrgenomföring) 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
På ytor med längd eller breddmått som överstiger 20,0 m skall
avdelas med expansionsfog. Eventuella expansionsfogar skall täckas
med lister eller liknande och får EJ fyllas med mjukfog eller dylikt.

Förberedelser
Lokaler som skall beläggas skall vara väl uppvärmda och ha en temperatur mellan 18°C och 25°C, den relativa luftfuktigheten i lokalen skall
vara mellan 25 och 70 %.
För att undvika onödiga skador och repning bör Amtico Click Smartgolvet läggas sist, det vill säga efter att alla andra arbeten utom
sockling utförts.
Underlag
Underlaget skall vara jämt, torrt och tillräckligt hållfast. Se till att underlaget är fritt från tillskjutande fukt.

Acklimatisering
Amtico Click plattorna skall acklimatiseras i normal rumstemperatur i
minst 24 timmar före läggning i oöppand 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.

Läggning
För bästa utseende bör Amtico Click Smartgolvets layout planeras
så första och sista raden blir lika breda. Tillse att slutradens bredd
inte understiger 50mm, i så fall justeras första radens bredd.

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 golvavjämningsmassa.

Trädesigner: läggs i fallande längder med ett
minsta mått av 20 cm mellan kortändskarvarna
mellan raderna.

Amtico Click Smart kan installeras på de flesta underlag, även
befintliga underlag av exempelvis sten, vinyl, linoleum, laminat eller
parkett. Nålfilt och textilmattor skall dock rivas ut före läggning.
200mm
Vid läggning på befintliga sten och kermaikgolv kan fogarna behöva
kompletteringsfogas för att inte riskera att telegrafera genom den
färdiga beläggningen i trafikerade områden över tid.
Vid läggning på träbaserade underlag, tillse att underlaget inte har
lösa skivor och att det är fritt från svikt. Lösa träbaserade skivor kan
behöva fästas före montering. Brädgolv bör planslipas, och om de har
breda springor kläs med ett nytt skivunderlag före läggning ex. vis
plywood eller rotgolvspånskiva.

Sten/Abstrakta designer: plattorna skall läggas i
förband (halvplattas förskjutning)
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Rekommenderade verktyg

• Gummiklubba, Sticksåg med fintandat blad, distanskilar, en s.k. "baksmälla", måttstock, penna, kniv och slagkloss, (plattorna kan även kapas med en
vass kniv och linjal, plattkap (giljotin) eller laminatkap.
• Amtico Click Smart är en mycket hård vinylclick, därav rekommenderas användande av sticksåg med ett fintandat blad eller laminatkap. För
rörgenomföringar rekommenderas att hålen borras och erforderlig kil skärs ut med vass kniv eller sticksåg och som sedan fästs
bakom. Rörgenomföringen täcks sedan med droppskyddsbrickor.

17

InsTALLATIOn
17

Installation
LLATIOn
17steg för steg
1.

Spacer
Wall

Tile Orientation
Distanskil

Step 4
Vägg
plattriktning
st plank with tongue side

19. Outside
cing down.

facing
using spacers
Step
2 wall
(optional)

Step
4 frames
undercutting
of door
Laying of first plank with tongue side
facing wall using spacers

h and flat
19. Outside
cing down.

LLATIOn
3.

ous
row
ames
al)
e
ous row

th and flat

final

can
be used
nks in
an be used
nsuring
a

suring a

le

of planks
dgap
with
ap

anks in

Print.indd 17

17

of roll should be placed facing down.

Step 3

Step 2 (optional)

Step 4

Step 2Step
(optional)
5

undercutting
of door
frames
5 tile
FittingStep
of second
Fitting of second tile

Step 4

200mm

Step 7 (optional)

use of offcut
from 9
previous row
Step
Measure and cut final row of planks
allowing for expansion gap

7.

Step 10

fitting of additional planks in
second row

between
joints
when
laying
the
pullbar
andend
rubber
mallet
can
be used
next
rowrow
to ensure
a random
effect
for final
of planks,
ensuring
a
expansion gap

Step 6

Step 7 (optional)

use of
offcutsista
from previous
row
Vik
ner
raden,
en s.k. "baksmälla" kan vara
användbar för att långsidesprofilen i plattorna på
den sista raden skall låsa korrekt.

Cutting and fitting of final
plank in first row

Step
12
Step 10

Step 11

pullbar and rubber
Stepmallet
12 can be used
for final
rowedge
of planks,
ensuring
a
fixing
trim to
wall
expansion gap

Step 9
Avslutning

Measure and cut final row of planks
allowing for expansion gap

Refitting of skirting board with
hidden expansion gap

Step 9

11 row of planks
Measure andStep
cut final
11boar dgap
ting
with
allowing Step
for expansion
ting boar
hidden expansion
g da with
p
hidden expansion
Step 5 g a p
fitting of second tile

fitting of additional planks in
second row

Rörelsefogarna mot väggar kan täckas med
exempelvis en kvartsstav eller list.
Rörelsefogar skall aldrig fyllas med fogmassor,
kablage etc. då det kan låsa eventuella
rörelser i den flytande golvkonstruktionen
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Golvsocklar och trösklar eller lister
rekommenderas. Dörrkarmar kan med fördel
sågas ur undertill före installation så golvet
löper in under kanten och möjliggör rörelse
samt ger en snygg slutfinish.
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Skötsel och Underhåll
För att demontera en felaktig platta demonteras
först hela raden som innehåller den oönskade
plattan genom att man viker upp radens yttersida
tills låsningen släpper.

Användande av lämpliga entrésystem i entréer minskar kraftigt
mängden indragen smuts, grus och väta i lokalen, och minskar risken
för onödigt slitage och repning. Undvik mattor med gummerad baksida
då de kan missfärga plastgolv.
Använd filt/möbeltassar på alla möbler för att minimera risken för att
golven repas. Användning av stolsskyddsskiva vid hjulförsedda kontorsstolar minimerar lokal repning och onödigt slitage.

Skjut isär horisontellt.

Den oönskade plattan

Raden som innehåller plattan/plattorna som skall tas bort.

Skjut sedan isär den oönskade plattan horisontellt. OBS! Om man
försöker ta isär kortändandskarvar vertikalt kan kan kortsidans låsning
förstöras.

Reparationer

Skadade plattor i inlagt golv kan bytas ut, antingen genom att golvet
plockas upp från väggen enligt metod ovan. Enskilda skadade plattor i
golvet kan även bytas på plats utan att golvet behöver plockas upp
fram till skadan. Kontakta Amtico Teknisk Service Scandinavia på tel.
+46 (0)708 10 34 70 eller Technical Services Coventry på tel +44
(0)2476 861409 för detaljerad information om hur plattbyte går till.

Underlägg under tunga föremål fördelar last och minskar eventuella
intrycksmärken.
Torrmoppa, sopa eller dammsug golvet regelbundet och vid behov.
Torka upp spill omedelbart.
Fuktmoppa eller maskinrengör med kombiskurmaskin e er behov. Använd Amtico Floorcare Maintainer eller motsvarande neutralt rengöringsmedel.
Överskott från överdosering av rengöringsmedel och för våt städning
kan lämna en flammig 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.
Se till att inte cigarettglöd, tändstickor och andra mycket heta föremål
kommer på golvet då det leder till permanenta skador.
För utförlig information om skötsel och underhåll hänvisas till
separata skötselråd som du hittar på amtico.se.
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