
A PVC-free Product

Amtico Cirro 
Produktguide



Cirro är en 
kollektion med 
tåliga, PVC-fria och 
miljövänliga golv 
med tydliga mönster. 
Ett Cirro-golv är 
vackert, håller hög 
kvalitet och har 
låg miljöpåverkan.
 
Amtico makes it possible.
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Vi har använt Cocoon Offset till omslaget och Coccon Silk 
i inlagan på denna broschyr. Coccon är ett innovativt extra 
vitt och 100 % återvunnet papper som är FSC® certifierat.
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“Vi ville erbjuda våra 
kunder ett PVC-fritt 
golvalternativ. Amtico 
Cirro-kollektionen är 
utformad enligt Amticos 
strikta standarder och 
uppfyller höga miljökrav 
 – såväl officiella som 
personliga.”

Inverkan
Tack vare vår gedigna 
tillverkningsexpertis kan vi 
erbjuda en PVC-fri produkt 
med låg miljöpåverkan och låga 
emissioner, med samma höga 
kvalitet och goda funktion som 
övriga kollektioner från Amtico.

Slitstyrka
Cirro-golven har god 
motståndskraft mot märken 
och repor och är enkla att 
underhålla och rengöra, även 
i känsliga, högtrafikerade 
områden. 

Tydliga mönster
Den klara, matta ytan tydliggör 
detaljerna i designen och är 
samtidigt mycket slitstark.

Gary Wilson
Head of Technical

Introduktion

Fritt från

Cirro är en högkvalitativ kollektion 
med designgolv som tagits 
fram för att minimera påverkan 
på miljö och hälsa. Cirro är 
moderna och framtidssäkrade 
golv, fria från skadliga ämnen, 
och uppfyller de strikta krav som 
gäller för hälso- och sjukvård, 
skolor, butiksmiljöer och kontor.

SVHC-ämnen (särskilt 
farliga ämnen)*

PVC

Halogener

Ftalater

Formaldehyd

Hormonstörande 
ämnen

Vackert
Tåligt
Säkert
Cirro.

* Enligt Europeiska kemikaliemyndighetens 
definition

Farmhouse Oak – Stripwood, Linear Graphite – Checkerboard
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Ackrediteringar

Garanti

Alla Amtico Cirro-produkter levereras med en 
kommersiell Amtico-produktgaranti mot slitage. 
Fullständig information finns på amtico.se

Vår etiska grundsyn 
innebär att vi kombinerar 
kreativitet och innovation 
med högsta möjliga 
kvalitetsnivåer vad gäller 
design, tillverkning 
och service.

Blue Angel är en väletablerad tysk 
miljömärkning för produkter och tjänster 
som uppfyller höga miljökrav. För att 
uppfylla märkningskriterierna har 
hela livscykeln för Cirro genomgått en 
oberoende granskning, och kollektionen 
har konstaterats vara säker för miljön.

Amtico Cirro är bedömd i 
SundaHus. SundaHus Miljödata 
är ett miljöbedömningssystem för 
byggprodukter/material med syfte att 
fasa ut farliga ämnen i byggindustrin. 
Sunda Hus är ett miljökonsultföretag.

Österrikes Eco Label tilldelas produkter 
som uppfyller stränga miljökrav: de får inte 
innehålla några giftiga, cancerframkallande 
eller miljöfarliga kemikalier, och de får inte 
överskrida gränsvärdena för lättflyktiga 
organiska föreningar (VOC).

Amtico Cirro är bedömd i Byggvarubedömningen. 
Byggvarubedömningen gör miljöbedömningar 
av byggprodukter för utfasning av farliga ämnen 
i byggindustrin, och är en icke vinstdrivande 
organisation om ägs av ett antal ledande aktörer 
i bygg- anläggnings- och fastighetsbranschen.

Amtico Cirro-kollektionen är M1 
klassificerad och certifierad som mycket 
lågemitterande byggmaterial enligt 
Building information Foundation (RTS), 
och publicerat på www.m1.rts.fi 

Amtico Cirro är registrerat på bastaonline 
som är ett vetenskapligt baserat 
miljöbedömningssystem för byggprodukter 
med syfte att fasa ut särskilt farliga ämnen 
från bygg- och anläggningsprodukter för 
trygga materialval mot ett giftfritt byggande. 
Basta online är öppen och sökbar för alla.

Hur fungerar det?
Precis som övriga tåliga 
golv från Amtico har Cirro-
kollektionen utformats med 
branschens mest avancerade 
system. Vårt världsledande 
Multiple Performance System 
gör golven behagliga att gå på 
och mycket slitstarka. Det ger 
våra golv överlägsen livslängd, 
utan att funktion eller 
utseende försämras.

Hållbar tillverkning
Cirro-kollektionen tillverkas 
med både byggnader och natur 
i åtanke och är certifierad för 
användning i skolor, hälso- och 
sjukvård, bostäder och kontor. 
Den uppfyller de europeiska 
hälso- och luftkvalitetskraven 
för VOC-ämnen.

Allt avfall som uppstår under 
produktionsprocessen återvinns. 
Det mesta återanvänds i våra 
andra produkter, och resten 
används av andra företag i 
tillverkningen av nya produkter.

Branschledande 
hållbar 
konstruktion.

Historien bakom Cirro

Amtico Cirro är:

Fri från PVC, 
ftalater, halogener, 
SVHC-ämnen 
och klor

Låga emissioner

Uppfyller kraven 
för VOC-ämnen

Tillverkas med 
återvunnet material

100 % återvinningsbart



En PVC-fri golvkollektion.
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Parisian Pine  – Stripwood

Kollektion

Chalked Pine
DR5W7750

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Parisian Pine
DR5W7860

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Oiled Pine
DR5W7760

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Fused Birch
DR5W7500

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Wood
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Farmhouse Oak
DR5W7630

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Sanctuary Oak
DR5W7220

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Applewood
DR5W7740

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Classic Walnut
DR5W7610

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Wild Walnut
DR5W7620

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Wenge Wood
DR5W7490

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Reclaimed Oak
DR5W7870

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Salted Oak
DR5W8210

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Dorset Oak
DR5W7210 

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Aged Oak
DR5W7710

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Washed Teak
DR5W5990

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Teak
DR5W6990

184,2 × 1219,2 mm 
114,3 × 914,4 mm

Kollektion
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Exposed Concrete  – Uniform Tile

Exposed Concrete
DR5SEC30

457,2 × 457,2 mm 
304,8 × 609,6 mm

Lake Slate
DR5SSL35

457,2 × 457,2 mm 
304,8 × 609,6 mm

Kollektion

Stone
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Linear Chalk, Linear Graphite – Checkerboard

Kollektion

Linear Graphite
DR5ALA33

457,2 × 457,2 mm 
304,8 × 609,6 mm

Abstract
Linear Chalk
DR5ALA11

457,2 × 457,2 mm 
304,8 × 609,6 mm
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Cirro är brittisk tillverkningskonst 
när den är som bäst, med tydlig 
design och omtanke om miljön.

Inverkan

Entryway

Lämna ett 
bestående 
första intryck.

Amtico Entryway är en kraftig 
och tålig entrématta förstärkt 
med kraftiga skrapfibrer som 
avlägsnar både grus och fukt. 
 
Välj mellan tre designer och olika färger 
för att skydda och komplettera ditt Amtico-
golv. Beställ prover online på amtico.se

Recoarse – Traverse Tan EERC008413

Recoarse Traverse Tan – Monolithic
Shown with: Amtico Signature LVT Stria Basalt with Stria Volcanic stripping



Blue Angel är en väletablerad tysk miljömärkning för 
produkter och tjänster som uppfyller höga miljökrav. 
För att uppfylla märkningskriterierna har hela livscykeln 
för Cirro genomgått en oberoende granskning, och 
kollektionen har konstaterats vara säker för miljön.

Österrikes Eco Label tilldelas produkter som uppfyller 
stränga miljökrav: de får inte innehålla några giftiga, 
cancerframkallande eller miljöfarliga kemikalier, och de 
får inte överskrida gränsvärdena för lättflyktiga organiska 
föreningar (VOC).

Amtico är certifierade enligt det nya utökade ISO14001:2015 
miljöledningssystemet.

Vi är noga med att hålla 
våra arbetsplatser säkra och 
hälsosamma, och vi erbjuder 

stöd och tjänster till alla 
medarbetare för att alla 
ska hålla sig friska och 

arbeta säkert.

HÄLSA

Vi har formulerat en 
miljöpolicy med tuffa mål för 
oss själva för att leva upp till 
våra miljöåtaganden, för att 
skydda såväl oss själva som 

de som lever nära oss.

POLICY

Vi har en hållbar 
distributionskedja och vår 
policy för social hållbarhet 
och etisk handel granskas 

genom extern revision. I vårt 
åtagande ingår att våra 

produkter skall vara ftalatfria 
och att glasinnehåll skall 

vara återvunnet.

RÅMATERIAL

Allt vårt förpackningsmaterial 
kan återvinnas, och nästan 

100 % av vårt interna 
förpackningsmaterial 

återanvänds eller återvinns. 
Vår direktleveranstjänst 

minskar våra koldioxidutsläpp.

EFTERPRODUKTION

Vi tar hållbarhet på allvar. Det är 
därför Cirro-kollektionen har fått 
det högsta betyget av M1 (bland 

många andra), det är därför vi leder 
branschstandarden och det är 

därför vi är förstahandsvalet vad 
gäller hållbara golv inom 

alla sektorer.

HÅLLBARHET
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Vårt miljöledningssystem är 
certifierat enligt ISO 14001: 2015. 

Vi är fast beslutna att höja 
miljömedvetenheten bland 

våra leverantörer och 
underleverantörer och 

stödja lokala miljöprojekt.

LEDANDE STANDARDER

Vår energi- och vattenanvändning, 
avfallshantering, våra utsläpp och 

vårt miljöarbete har genomgått 
oberoende granskning. Nästan allt 

produktionsavfall återvinns och 
används i produkterna, och vi 
skickar inget avfall till deponi.

PRODUKTION

Amtico Cirro-kollektionen är certifierad enligt Building 
Information Foundation RTS som ett byggmaterial med 
låga utsläpp.

Design 
som gör 
intryck.
Tillverkning 
med låg 
miljöpåverkan.

“ Cirro’s innovativa tillverkning gör 
att våra kunder aldrig behöver välja  
om inredningsdesignen skall vara 
välkomnande eller innehållssäker. 
Med Cirro kan trivselmiljö byggas 
in i ex. sjukhus, skolor och kontor 
utan att ge avkall på miljökrav 
eller inomhusmiljö.”

Peter Lindström
Technical 
Service Manager 
Scandinavia and 
Baltic States

Hållbarhet

20 
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“Vi har utnyttjat våra 
omfattande tekniska 
expertkunskaper för att 
utveckla en produkt som 
kombinerar ett fantastiskt 
utseende med överlägsna 
tekniska prestanda.”
Ian Lloyd
Head of Manufacturing

Felfritt – från design 
till leverans.
Våra golv har överlägsna prestanda 
som stärks av den stolthet som vi 
känner över vårt arbete och vårt 
arv som brittiska tillverkare. Våra 
kundrelationer präglas av stor lojalitet. 
Kunderna litar på vår förmåga att 
tillverka direkt mot order och leverera 
de eleganta, högkvalitativa och 
hållbara golv som de behöver. 

Vad du än letar efter erbjuder vi 
en unik kombination av kreativa 
samarbeten, hållbara prestanda 
och oöverträffad expertis.

Amtico makes it possible.

Varför välja 
Amtico?

Ett fantastiskt urval av 
produkter, färger och 

mönster som ger dig de 
designval du behöver 
för att förverkliga din 

kreativa vision.

Det är inte bara vår 
tillverkning som är baserad 
i Storbritannien – all design 
och utveckling sker också 

här. Ur vårt stolta arv kommer 
snabb service och en 
hållbar leveranskedja.

Tack vare den utmärkta 
kvaliteten och slitstyrkan som 

vår tillverkningsexpertis ger, är 
vi så säkra på våra produkters 

prestanda att vi erbjuder tio års 
kommersiell garanti.

Den oöverträffade 
kunskap, expertsupport 

och skräddarsydda service 
du förväntar dig från en 

marknadsledare med över 
50 års erfarenhet.

23

Som designers, tillverkare, tekniker och 
konsulter arbetar vi nära varandra för 
att bana väg för den hantverksmässiga 
designkreativitet, produktinnovation och 
service som har skapat vårt industriledande 
rykte, och som fortsätter att se till att våra 
golv är i en klass för sig.

Ständigt 
innovativa, 
alltid 
unika.

Amticos historia
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Förpackningsinformation

Ackrediteringar
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Plankor/Plattor per kartong 40 19 20 23

m2 per kartong 4,18 4,256 4,18 4,273

Vikt (kg) per kartong 12,61 12,87 12,61 12,89

Kartonger per pall 48 48 48 48

m2 per pall 201 205 201 205

Vikt (kg) per pall 605,3 617,6 605,3 618,8

Amtico Cirro-kollektionen är 
jämförbar med Green Guide-
elementet 821570049, som 
har betyget A för bostäder 
och A+ för skolmiljöer. Den är 
också jämförbar med Green 
Guide-elementet 821570060, 
med betyget A för kommersiella 
miljöer och A+ för hälsovård 
och butiker.

Amtico är medlem i 
branschföreningen för 
tillverkare av flexibla 
golv i Tyskland.

Vårt kvalitetssystem uppfyller 
kraven i BS EN ISO 9001 och är 
certifierat av LRQA.

Amtico Cirro-produkterna har 
certifierats av tredje part för låga 
VOC-utsläpp, vilket bidrar till en 
god innemiljö.

BREEAM

CE-märkningen är ett intyg från 
Amtico om att våra produkter 
uppfyller de europeiska kraven 
på hälso-, säkerhets- och 
miljöområdet (enligt rådets 
direktiv 89/106/EEG och 
informationen i EN 14041).

Amtico International GmbH 
är medlem i det tyska 
miljöcertifieringsorganet DGNB 
(Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen).

Vår ISO 14001:2015 ackreditering 
genom BSI är erkänd över 
hela världen, och innebär 
att vi uppfyller de senaste, 
striktaste standarderna vad 
gäller miljömedvetenhet, 
verksamhetsstyrning och 
materialanvändning.

Amtico Cirro-golven är PVC-fria 
konstruktioner som tillverkas 
av mjukgjort termoplastiskt 
kompositmaterial med ftalatfria 
mjukgörare och ytbeläggning 
av polyuretan.

PVC-Fri

Amtico Cirro-kollektionen 
är certifierad enligt Building 
Information Foundation RTS 
som ett byggmaterial med 
mycket låga emissioner.

Österrikes Eco Label tilldelas 
produkter som uppfyller stränga 
miljökrav: de får inte innehålla 
några giftiga, cancerframkallande 
eller miljöfarliga kemikalier, och de 
får inte överskrida gränsvärdena 
för lättflyktiga organiska 
föreningar (VOC).

Blue Angel är en väletablerad 
tysk miljömärkning för produkter 
och tjänster som uppfyller 
höga miljökrav. För att uppfylla 
märkningskriterierna har hela 
livscykeln för Cirro genomgått 
en oberoende granskning, och 
kollektionen har konstaterats 
vara säker för miljön.

Teknisk Specifikation

Namn Standard Symbol Resultat

CE / DOP EN 14041 CPR/AI/012

Bruksklassificering EN ISO 10874 
(EN 685) DGJ

23, 33, 42

Tillverkningsstandard EN 14565 Uppfyller kraven

Total Tjocklek EN ISO 24346 
(EN 428) 1 2,5 mm

Tjocklek Slitskikt EN ISO 24340 
(EN 429) = 0,55 mm

Vikt EN ISO 23997 
(EN 430) .

3126 g/m2

Restintryck
(Min. krav återhämtning ≥ 80 %)

EN ISO 24343-1 
(EN 433) 3

95 %

Dimensionsstabilitet EN 14565 Annex C
2

≤0,20 %

Curling EN ISO 23999 
(EN 434)

≤2 mm

Flexibilitet EN ISO 24344 Method A 
(EN 435) 0 Uppfyller kraven

Halkmostånd DIN 51130
EN 13893 Z

R10*
Klass DS

Kemikalietålighet EN ISO 26987 
(EN 423) 5 Utmärkt

Ljusstabilitet EN ISO 105-B02
p

≥7

Brandklass EN 13501-1
R

C
fl
-s1

Tålighet för rullande stolshjul 
(Type W)

EN ISO 4918 
(EN 425) g Uppfyller kraven

Kontinuerling användning

Elektrostatisk Prestanda EN 1815
L

≤2 kV

Värmegenomgång EN 12664
e

0,0154 m2K/W 
(lämplig för 
golvvärme)

Fläkhållfasthet EN ISO 24235 Uppfyller kraven

Bedömning Reptålighet EN 14565 Annex A Uppfyller kraven

Limbarhet EN 1372
EN 1373

≥1,0 N/mm2 
≥0,3 N/mm2

Emissioner COV

 

Information sur le niveau 
d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une 
échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) 
à C (fortes émissions).

A+

Emissioner M1 certifierad / www.m1.
rts.fi

Emissioner AgBB,  
Belgian VOC

Uppfyller kraven

Miljö

  

Blue Angel och Austrian 
ECO-label certifierad

Miljö BRE Green Guide Motsvarar Greenguide 
element 821570049, 
821570060 och 82157007 
med rating A+/A

PVC Fri Amtico Cirro är en PVC-fri konstruktion tillverkad av 
polyuretan-ytbehandlad termoplastisk komposit med 
ftalatfria mjukgörare.

Ja

Ytbehandling PUR-behandlad yta

*För halkhämmande golv hänvisar vi till den PVC-baserade Amtico Assura kollektionen.
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Multiple Performance System

A

B

C

D

E

Amtico  
Quantum 

Guard

A. Quantum Guard
PUR-behandling
Amticos överlägsna ytskikt 
med god motståndskraft 
mot skrapmärken. 
 
B. 0,55 mm slitskikt 
med hög densitet
Klarar intensiv användning, 
motverkar intrycksmärken 
och bevarar designen.

C. Mönsterskikt
Våra noggrant framtagna 
designmönster i kategorierna 
Trä, Sten och Abstrakt. 
 
D. Stomskikt
Består av 45 % återvunnet material. 
 
E. Baksida
Ger en tålig grund och garanterar 
goda prestanda.

Cirros tydliga design och naturliga, matta ytfinish 
kompletteras av vår Quantum Guard som är marknadens 
tåligaste polyuretanytbehandling vilket gör att du inte 
behöver använda polish samtidigt som ditt Cirro-golv 
förblir vackert och står emot fläckar längre.

Överlägsna prestanda och hållbarhet

Storleksguide

Alla produkter levereras med en Quantum Guard PUR-behandling och fasade kanter som standard. 
Notera att storlekar och produkttillgänglighet är överenssämmande i samband med tryck av denna 
broschyr. Vänligen ta kontakt med din säljare för den senaste information.
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Produktnamn Produktkod Ytfinish

Woods

Aged Oak DR5W7710 Tick • •

Applewood DR5W7740 Tick • •

Chalked Pine DR5W7750 Tick • •

Classic Walnut DR5W7610 Tick • •

Dorset Oak DR5W7210 Tick • •

Farmhouse Oak DR5W7630 Tick • •

Fused Birch DR5W7500 Tick • •

Oiled Pine DR5W7760 Tick • •

Parisian Pine DR5W7860 Tick • •

Reclaimed Oak DR5W7870 Tick • •

Salted Oak DR5W8210 Tick • •

Sanctuary Oak DR5W7220 Tick • •

Teak DR5W6990 Tick • •

Washed Teak DR5W5990 Tick • •

Wenge Wood DR5W7490 Tick • •

Wild Walnut DR5W7620 Tick • •

Stones

Exposed Concrete DR5SEC30 Ceramic • •

Lake Slate DR5SSL35 Ceramic • •

Abstract

Linear Chalk DR5ALA11 Ceramic • •

Linear Graphite DR5ALA33 Ceramic • •
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Skötsel och underhållLäggningsanvisning

Användningsområde
 
Amtico Cirro är en pvc-fri designvinylplatta och rekommenderas för 
användning i all typ av offentlig miljö som exempelvis kontor och fritid, 
hotell, detaljhandel, restauranger, hälsovård, skolor, sjukvård och i 
bostadsmiljö. Amtico Cirro kan användas tillsammans med golvvärme, 
underlagets yttemperatur får dock inte överstiga 27oC.

Amtico Cirro skall inte installeras i ouppvärmda utrymmen där kraftiga 
temperaturvaraiationer kan uppstå.

 

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 Cirro förpackningarna skall förvaras liggande, torrt och 
väderskyddat, samt bör förvaras i temperaturintervall mellan 
13oC och 25oC.

 

Underlag
 
Generellt

Amtico Cirro plattorna kan limmas på torra, rena och tillräckligt 
plana underlag av exempelvis betong, spackel och träbaserade 
skivunderlag inomhus.

Förberedelser

Utrymmen och underlag skall vara väl uppvärmda och ha en 
temperatur mellan 18oC och 25oC, den relativa luftfuktigheten 
i lokalen skall vara mellan 25 och 70 %. Underlaget skall vara 
jämnt tillräckligt torrt, fast, fritt från svikt och rörelser, plant i 
enlighet med AMA hus14 tabell 43. DC klass A samt rent.

Underlaget skall vara fritt från damm, fett, vax, gamla limrester, 
färg och polish m.m. som kan orsaka missfärgning, s.k. migrering 
och försämrad vidhäftning. Betongunderlag skall vara torrt, 
sprickfritt och tillräckligt hållfast.

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 får ej överstiga 85 % RF 
vid lägg- ning av vinylgolv.

För montering på halter över detta krävs särskilda fuktspärrsystem, 
kontakta Amtico International AB för konsultation. Vid läggning av 
träbaserade skivunderlag skall dess i enlighet med AMA hus14 kap.MF 
ha en målfuktkvot som maximalt motsvarar 12 %.Tillskjutande fukt får 
ej förekomma och var särskilt uppmärksamma på fuktförhållanden 
vid betonggolvskonstruktioner på mark och i källare.

Temperaturen hos underlag, lim och golvbeläggning skall vid 
läggningstillfället vara minst 18oC och max 25oC, och den relativa 
luftfuktigheten i lokalen minst 25 och max 70 % RF.

Acklimatisering

Amtico Cirro plattorna skall acklimatiseras i rumstemperatur i minst 
24 timmar före installation. Vid extrema förhållanden (ex. vintertid)  
bör acklimatisering utökas till minst 48 timmar. Undvik direkt solljus 
för korrekt konditionering.

Golvets temperatur under brukstiden skall ligga mellan 13oC och 27oC.

 

Läggning
 
Limning

Vid limning av Amtico Cirro plattor skall våtlimning eller sen 
våtlimning tillämpas.

Använd endast Amtico Internationals limmer Amtico HT Extra, 
Amtico SF, Amtico HT, eller av annan limleverantör rekommenderat 
lim, följ respektive levernatörs anvisningar. Limma inte större yta än du 
hinner lägga för att garantera full övervätning mellan golv och platta.

Val av lim skall anpassas till förhållandena på plats. Vid läggning 
av Amtico Cirro på ytor med stor temperaturvariation och vid 
fönsterpartier med direkt soljusbelastning skall Amtico HT Extra 
eller Amtico HT lim användas.

För eventuella klagomål rörande andra än Amtico Internationals 
limmer hänvisas till respektive fabrikant.

Golvet bör vid installation omdelbart vältas med 45 kg vält i båda 
riktningarna innan limmet torket för maximal vidhäftning. Golvet 
skall ej belastas innan limmet har torkat helt, se limleverantörens 
anvisningar. Nylagt golv skall inte våtstädas innan limmet helt härdat.

Installation

Alla kvadratiska Amtico Cirro plattor kan läggas med kvartsvarvs 
vändning (schackmönster). Plattorna kan även läggas i samma 
läggningsriktning, allt utifrån kundens önskemål.

Märk ut rummets mittlinjer och planera läggningsriktning noga utifrån 
material, eventuella ritningar och planlösning. Avslutningsplattorna 
mot väggar/kanter bör vara lika stora och större än en halvplatta. 
För att möjliggöra detta kan det krävas nya hjälpriktningar för 
läggningen som förskjuts parallellt med mittlinjerna.

Vid läggning av trämönster i fallande längd förskjuts kortändarna 
minst motsvarande stavens bredd.

Starta läggningen vid mitten och gå ut mot kanterna, limma inte 
mer än du hinner lägga under respektive lims öppen/monteringstid, 
tryck och gnid fast varje platta.

För enkel tillpassning av kantplattor läggs en platta på den sista 
installerade helplatta, en hjälpplatta skjuts sedan som mått mot 
väggen, skär/markera med kniv efter bakkant på hjälpplattan, 
skär sedan plattan efter markeringen och lägg plattan på plats.

Fläckborttagning

Fläckar tas bort direkt när de är färska. Plastgolv riskerar att 
missfärgas av exempelvis olja, asfalt, gummi, bläck, tusch, 
skokräm, rost etc. då dessa kan migrera ner i materialet och 
ge bestående fläckar.

Starka lösningsmedel som thinner, aceton etc. skall inte användas 
då de förstör golvet. OBS! stålull, grov skurnylon och andra slipande 
material repar golvytan och mattar ner golven.

Manuell städning

Torr eller fuktmoppning. Vid fuktmoppning används Amtico Maintainer 
eller av annan kemleverantör rekommenderat neutralt allrent. 
Följ leverantörens doseringsanvisningar.

Fläcktyp Tas bort med

Kaffe, chocklad, jucie, fett, 
ägg m.m.

Neutralt rengöringsmedel 
och ljummet vatten

Blod Kallt vatten

Exkrementer, 
uppkastningar, urin

Neutralt rengöringsmedel 
och ljummet vatten

Tusch, bläck, läppstift, 
kritor, läppstift

Tväftnafta, lacknafta

Tuggummi, stearin Kylspray eller kallt vatten. 
Skrapa mycket försiktigt 
med kniv/sickel

Rost Neutralt rengöringsmedel 
och ljummet vatten

Periodiskt underhåll
 
Alla golv behöver periodiskt underhåll, beroende på slitage och 
smutsningsgrad kan frekvensen variera från någon enstaka gång 
per år till exempelvis månadsvis.

Vid svårt smutsade golv skuras golven med lågvarvig maskin och 
röd rondell, tillsätt Amtico Maintainer eller av annan leverantör 
rekommenderat rengöringsmedel, följ doseringsanvisningarna.

Sug direkt upp smutslösningen, skölj noga med rent vatten. Låt golvet 
torka helt innan eventuell torrpolering utförs.

Efter rengöring kan golven torrpoleras/spraypoleras för att återställa 
en lättstädad yta och ta bort gångstråk och andra ytrepor samt 
friktions/klackmärken. Använd polermaskin med max ca 450 varv 
med vit/gul/rosa rondell.

OBS! Torrpolering och spraypolering kan höja glansen på golv med 
matt yta som ex. vis Amtico Cirro. För att undvika uppglansning kan 
lågvarvspolering utföras vått, sug upp vatten med våtsug.

Var uppmärksam på att vatten kan tränga ner i skarvar och ge 
upphov till plattsläpp vid användning av mycket vatten.

Skötselråd Offentlig miljö
 
Amtico Cirro är PVC-fria heterogena design vinylplattor (LVT) 
för offentlig miljö. Då plattorna har PUR-förstärkt yta från fabrik 
krävs ingen installationsbehandling i samband med installationen. 
PUR-ytan underlättar städning och reducerar kostnaderna för 
underhållsprodukter.

 

Allmänna råd
 
Använd avtorkningsmattor, ett effektivt och rätt dimensionerat 
entrésystem kan stoppa över 80 % av den smuts som kommer in via 
entréerna, vilket minskar kostnaderna för såväl skötsel/underhåll 
som slitage, och i slutändan även beläggningens livslängd. Använd 
möbeltassar (ej gummi) för att inte golven skall repas.

 

Byggstädning
 
I samband med byggnation/golvläggning uppstår alltid alkaliskt 
byggdamm som kan skada det nya golvet, därför skall byggstädning 
utföras innan nya golv tas i bruk. Detta gäller även om golven varit 
täckta under byggtiden.

1. Dammsug, sopa eller moppa golvet.

2. Våtskura med lågvarvig singelskurmaskin alternativt 
kombiskurmaskin med röd rondell eller mjuk nylonborste. 
Tillsätt Amtico Maintainer eller av annan kemleverantör 
rekommenderat neutralt medel (pH 7-9).

3. Sug direkt upp den lösa smutsen med våtsug eller kombiskurmaskin.

4. Skölj direkt med rent vatten, i sista sköljvattnet bör surt 
medel tillsättas för att neutralisera ev. kvarvarande alkaliska 
byggdammsrester.

5. Efterpolera vid behov med vit rondell. Notera att torrpolering 
riskerar höja glansen på mattagolv.

 

Daglig städning
 
Daglig städning och städfrekvens skall anpassas efter behov. Om man 
har för våta städmetoder kan smuts och rengöringsmedelsrester bli 
kvar och ge flammiga golv när vattnet dunstar av. Felaktig dosering 
och/eller användning av felaktiga rengöringsmedel kan ge upphov till 
att en smutsupptagande film på golvet bildas som ger svårskötta golv 
och som även riskerar skada golvets yta.

Spill skall torkas upp omedelbart och fläckar skall tas bort löpande när 
de är färska (se separat fläcknyckel) Dammsug eller moppa upp sand 
och andra grova lösa partiklar dagligen då de riskerar att repa golven.

Manuell städning

Torr eller fuktmoppning. Vid fuktmoppning används Amtico Maintainer 
eller av annan kemleverantör rekommenderat neutralt allrent. 
Följ leverantörens doseringsanvisningar.

Maskinell städning

Kombiskurmaskin med röd golvvårdsrondell eller mjuka nylonborstar. 
Använd Amtico Maintainer eller av annan kemleverantör 
rekommederat neutralt lågskummande allrengöringsmedel.
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På amtico.se finns mer information om våra produkter, inspirerande idéer samt tips om underhåll och installation. Vi vidtar alla nödvändiga 
åtgärder för att alla produkter ska reproduceras korrekt i den här broschyren, men tryckfaktorer kan göra att bilderna blir missvisande. 
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