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AMTICO ACCESS –DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE
Amtico Access –design-lattia on irtoasennettava kerroksellinen vinyylilaatta.
Yleistä
-

-

Amtico Access voidaan asentaa useimpien aluslattioiden päälle, kunhan
alusta on luja, tasainen, suora, kuiva ja puhdas.
Aluslattian, lattiapäällysteen ja työtilan lämpötilan tulee olla vähintään 18
°C ja betonin suhteellinen kosteus tulee olla arviointisyvyydellä A enintään
85 % RH. Rakenteen pinnassa 1 – 3 cm syvyydellä (0,4xA), suhteellisen
kosteuden tulee kaikissa tapauksissa olla alle 75 % RH. Mikäli tästä on
tarpeen poiketa ota yhteyttä lattiapäällystetoimittajaan.
Älä asenna lattiaa ulkotiloihin, lämmittämättömiin tiloihin tai alueille, joissa
lattialämmitys on päällä.
Amtico Access soveltuu tiloihin, joissa lattian lämpötila pysyy 13 °C ja 27
°C välillä.
Mikäli Amtico Access asennetaan lattialämmitykselliseen lattiaan, tulee se
kiinnittää lattiaan tavanomaisella mattoliimalla.

Materiaalin vastaanotto, käsittely ja varastointi
Tavaran vastaanoton yhteydessä tarkista, että pakkaukset ovat ehjiä ja
tuotteen määrä, kuosi ja väri ovat oikeita. Mahdollisista puutteista tulee
ilmoittaa välittömästi. Amtico Access laatikot tulee varastoida tasaisella
alustalla. Varastoinnissa on myös syytä huomioida, että lattiapäällysteen
lämpötilan tulee olla tasaantunut asennustilan lämpötilaan 18 °C - 25 °C
ennen lattian asentamista.
Asennuksen valmistelu
Alustan tulee olla luja, tasainen, suora, kuiva ja puhdas. Amtico Access
voidaan asentaa betoni-, kivi-, vinyyli-, metalli- ja linoleumlattioiden päälle.
Amtico Access voidaan asentaa myös asennuslattioihin. Aluslattian
epätasaisuus saa olla korkeintaan +/- 2 mm / 2000 mm. Mikäli aluslattia ei
täytä tätä vaatimusta, on se tasoitettava tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella.
Ennen asennusta tulee Amtico Access paketit purkaa lavalta. Tämä nopeuttaa
tuotteen sisäilmastoon sopeutumista. Ennen asennusta on aluslattian ja
lattiapäällysteen ja sisäilman lämpötilojen tasaannuttava 18 °C – 25 °C
vähintään 24 tuntia ennen asennuksen aloittamista. Mikäli tuote on ollut
varastoituna ulkotiloissa, tulee sen sopeutua asennustilan ilmastoon vähintään
48 tuntia ennen asennusta.
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Amtico Access tulee varastoida tasaisella alustalla, eikä sitä saa varastoida
suorassa auringonvalossa tai lämmittimien välittömässä läheisyydessä.
Mikäli Amtico Access asennetaan kivi- tai laattalattian päälle, tulee saumat
täyttää tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella ennen lattiapäällysteen
asentamista.
Asennus
Amtico Access voidaan asentaa kolmella eri tavalla tilan ja lattian
käyttötarkoituksen mukaan. Väliaikaiseen käyttöön esimerkiksi
messuosastoille lattia voidaan asentaa ilman liimausta.
Saneerauskohteissa, myymäläständeillä ym. pysyvämmissä asennuksissa
suosittelemme lattiapäällysteen kiinnittämistä alustaan tarraliimalla.
Tarraliiman etu on, että lattiapäällyste voidaan poistaa ja vanha lattiapinta
saadaan käyttöön pesemällä liima pois vanhasta lattiasta.
Pysyvissä asennuksissa ja rullakkoliikenteelle altistuvissa lattioissa Amtico
Access on paras kiinnittää tavallisilla vesiohenteisilla mattoliimoilla.
Liimauksen jälkeen lattia jyrätään ristiin 50 kg mattojyrällä.
Asennuslattia-asennuksesta annamme tarvittaessa kohdekohtaiset ohjeet.
Suojaus
Valmis lattia suojataan asennuksen jälkeen esimerkiksi kartongilla. Suojaa ei
saa teipata kiinni lattiaan.
Lattiapäällysten hoito ja käyttö
Lattiapäällysteen puhdistus ja hoito erillisen hoito-ohjeen mukaan. Huomioi,
että märkäpuhdistusta voidaan käyttää vain, mikäli lattia on liimattu alustaan
tavanomaisella mattoliimalla. Ei märkäpuhdistusta irtoasennetuille eikä
tarraliimatuille lattioille. Huonekalujen jaloissa on käytettävä huopalappuja
estämään mahdollinen naarmuuntuminen.

Lisätietoja asennuksesta: RTV-Yhtymä Oy, Puh. 019 – 7421, info@rtv.fi

