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Amtico Click –design-lattia on irtoasennettava lukkopontillinen kerroksellinen 
vinyylilaatta.  

Yleistä 

- Amtico Click asennetaan Amtico Click alusmateriaalin päälle, tällä 
varmistetaan askeläänenvaimennusominaisuudet. 

- Amtico Click voidaan asentaa useimpien aluslattioiden päälle, kunhan 
alusta on luja, tasainen, suora, kuiva ja puhdas. 

- Aluslattian, lattiapäällysteen ja työtilan lämpötilan tulee olla 18 - 25 °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. 

- Liikuntasaumat tulee asentaa yli 100 m2 lattioihin sekä tiloihin, joissa on yli 
10 metriä pitkiä yhtenäisiä alueita. 

- Lattiapäällysteen ja seinän väliin tulee jättää 5 mm liikuntavara. Myös 
putkien ym. kiinteiden rakenteiden ja lattiapäällysteen väliin jätetään 5 mm 
liikuntavara. 

- Amtico Click soveltuu tiloihin, joissa lattian lämpötila pysyy 13 °C ja 27 °C 
välillä. 

Amtico Click ja alusmateriaali 

Laatan koko on 185 x 1212 mm ja 305 x 610 mm, paksuus 5,0 mm. 
Puukuosien pakkauskoko on 1,793 m2 ja kivi sekä abstract kuosien 1,86 m2. 

Alusmateriaali on 1,0 m leveää ja rullan pituus on 15 metriä, pakkauskoko on 
15 m2. 

Asennuksessa tarvittavat työkalut 

- Mattopuukko ja teriä 
- Kumivasara 
- Sakset 
- Kynä 
- Mitta 
- 5 mm kiiloja (Amtico Click hukkapalat soveltuvat kiiloiksi) 
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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 Click 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 Click voidaan 
asentaa myös kivi-, vinyyli-, linoleum- ja laminaattilattioiden päälle. Aluslattian 
epätasaisuus saa olla korkeintaan 1 mm metrillä. Mikäli aluslattia ei täytä tätä 
vaatimusta, on se tasoitettava tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella.  

Ennen asennusta tulee Amtico Click 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.  

Amtico Click tulee varastoida tasaisella alustalla, eikä sitä saa varastoida 
suorassa auringonvalossa tai lämmittimien välittömässä läheisyydessä. 

Mikäli Amtico Click asennetaan kivi- tai laattalattian päälle, tulee saumat 
täyttää tarkoitukseen soveltuvalla tasoitteella ennen lattiapäällysteen 
asentamista.  

Jalkalistat tulee poistaa ja karmit lyhentää ennen lattiapäällysteen 
asentamista, jotta reunoille saadaan tarvittavat elämisvarat.  

Mikäli Amtico Click asennetaan useampaan kuin yhteen huoneeseen, tulee 
oviaukkoihin jättää liikuntasaumat (vähintään 5 mm), joiden päälle asennetaan 
tarkoitukseen sopivat liikuntasaumalistat.  

Asennus 

Amtico Click asennetaan huonetilaan päävalon suuntaisesti. Kapeissa 
huonetiloissa on myös syytä huomioida, että vinyylilaatat tulee asentaa 
huoneen pidemmän sivun suuntaisesti.  



  2018 
Sivu 3 / 4 

  
 
AMTICO CLICK –DESIGN-LATTIAN ASENNUSOHJE 
 
 

   

Amtico Click alusmateriaali asennetaan samansuuntaisesti kuin 
lattiapäällyste, se voidaan asentaa vuota kerrallaan asennuksen edetessä. 
Alusmateriaali parantaa askeläänenvaimennusta.  

Amtico Click asennetaan rivi kerrallaan, vasemmalta oikealle. Urospontti 
asennetaan aloitettaessa seinään päin. Lattiapäällyste erotetaan 
asennettaessa 5 mm kiiloilla kaikista kiinteistä rakenteista. Mikäli seinä, josta 
asennus alkaa ei ole suora, tulee ensimmäinen laattarivi leikata seinän 
mukaiseksi huomioiden 5 mm liikuntavara. Asennusta aloitettaessa tulee 
huomioida myös, että viimeisen laattarivin tulee olla vähintään puolet täyden 
laatan leveydestä. Huomioi, että Amtico Click on 5 mm paksua ja siitä jääviä 
hukkapaloja voidaan käyttää hyvin asennuskiiloina. 

Asenna ensimmäinen rivi huonetilaan vasemmalta oikealle. Päätypontit 
lyödään kiinni kumivasaralla. Viimeinen laatta leikataan mittaansa huomioiden 
5 mm liikuntavara. Mikäli viimeinen pala on alle 20 cm pitkä, rivin ensimmäistä 
laatta tulee lyhentää niin, että viimeisen palan pituudeksi jää vähintään 20 cm.  

Seuraava rivi voidaan aloittaa ensimmäisestä rivistä jääneellä palalla. Mikäli 
lattiaan halutaan symmetrinen kuviointi, tulee se huomioida heti ensimmäisten 
rivien kohdalla. Toisesta rivistä eteenpäin laatat asennetaan toisiinsa noin 30° 
kulmassa (Ks. kuva paketin asennusohjeessa). Huomioi, että rivien 
päätyponttien limitys tulee olla vähintään 20 cm. Päätypontit asennetaan 
edelliseen laattaan kiinni joko painamalla tai kumivasaralla. Viimeisen 
laattarivin asennuksessa tulee huomioida 5 mm liikuntavara. Viimeisen 
laattarivin tulee olla vähintään puolet täyden laatan leveydestä. 

Asennuksen jälkeen asennuskiilat poistetaan ja lattia viimeistellään 
jalkalistoilla ja liikuntasaumalistoilla. Lattia on tyypiltään uiva eli siihen ei saa 
kiinnittää jalkalistoja, liikuntasaumalistoja ym. kiinteitä rakenteita. 5 mm 
liikuntavara tulee huomioida kaikissa raskaissa, kiinteissä kalusteissa.  

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 runsasta vedenkäyttöä siivouksessa ei suositella irtoasennetulle lattialle. 
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Huonekalujen jaloissa on käytettävä huopalappuja estämään mahdollinen 
naarmuuntuminen. 

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

mailto:info@rtv.fi

