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Användningsområde
Amtico Entryway entréplattor är tillverkade av högkvalitativ Nylon 6,6
fiber med kompletterande skrapfiber av Nylon 6,6, och är lämpliga för
användning i entrézon 2 och 3 inomhus i offentlig miljö som exempelvis i
kontor, butiker, restauranger, skotor, hotell och sjukvård.
Över 80 % av all smuts och väta stoppas vid dörren och hindras från att
dras in i Era lokaler med rätt aqnpassat entrésystem.

Läggningslayout
För de olika kollektionerna i Entryway-serien rekommenderas följande
läggningsriktningar:
Kollektion

Layout
Enkelriktat

Ruffian
Recoarse

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
Interna-tional AB. Förpackningarna skall lagras plant i torrt och
väderskyddat utrymme.

Schackmönster
Ruffian
Recoarse
Take Back

Storlek /antal frp:
Ruffian, Recoarse, Take Back 609,6 x 609,6 mm; 2,97m2 (8st/box)
Frixtion 457,2 x 914,4mm; 2,51 m2 (6st/box)
Halvförband

Underlag
Generellt
Entryway-plattorna kan limmas på torra, rena, sprickfria och tillräckligt
plana underlag av bland annat betong, spackel, träbaserade skivor och
andra lämpliga underlag inomhus. Underlag skall vara fria från damm,
fett, vax och polish etc. som försämrar vidhäftning.

Recoarse
Force
Charge
Inertia

Förberedelser
Vid läggning ska material, underlag och arbetsställe vara uppvärmt till
normal rumstemperatur, d.v.s. minst 18oC och den relativa fuktigheten
(RF) i lokalen ska vara mellan 25-70 % R-F.
Fukt
Fukthalt i underlag skall mätas och dokumenteras av auktoriserad fuktkontrollant. Restfukthalt (AMA Hus 14 kap MF) för limning på underlag
av betong får ej överstiga 85 % RF vid läggning av golv med vinylbaksida. Tillskjutande fukt får ej förekomma.
För läggning på halter över detta krävs särskilda fuktspärrsystem, kontakta Amtico International för konsultation.
Vid läggning på träbaserade skivunderlag skall dessa ha en målfuktkvot
som maximalt motsvarar 12 %.

Installation
Acklimatisering
Amtico Entryway plattorna och lim skall acklimatiseras i rumstemperatur
i minst 24 timmar före installation. Vid extrema förhållanden (ex. vintertid) bör acklimatisering utökas till minst 48 timmar.
Golvets temperatur under brukstiden skall ligga mellan 18oC och 27oC.
Limning
Entréytorna är krävande miljöer varvid vi rekommenderar att Amtico Entryway permanentlimmas med Amtico SF, Amtico HT, Amtico HT Extra
eller av annan leverantör rekommenderat golvlim för bästa prestanda.
Använd A2 limspridare eller motsvarande, limmängd i enlighet med
anvisning för respektive lim. I samband med läggning skall golvet vältas
med 45 kilos vält för att säkerställa övervätning.
För eventuella klagomål rörande Amtico Internationals limmer hänvisas
till respektive fabrikant.

Amtico International AB
Isafjordsgatan 22
S-164 40 Kista

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

Riktningsfritt
Recoarse

Plattorna kan dock läggas i andra än ovanstående riktningar
utifrån kundens önskemål.
Vid läggning läggs plattorna kant i kant, se till att plattorna inte pressas
för hårt samman (kan leda till kantresning). Präglade eller tryckta pilar
på plattornas baksida visar tillverknings/luggriktning. Luggen på öglade
plattor kan behöva klippas/putsas till på kant där plattor skurits.
Vid läggning i trapp skall plattorna delas i vinkel mellan sätt och
plansteg, trappnos skall användas i stegens framkant.

