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ALGEMEEN

Het installeren van akoestische Amtico-vloeren is eenvoudig en volgt dezelfde richtlijnen die van toepassing zijn op
alle hoogwaardige veerkrachtige tegelvloeren.

Amtico Signature, Spacia en Form zijn geschikt voor de meest intensief gebruikte ruimtes. Amtico First is geschikt
voor lichter projectgebruik. Spacia 36+ is geschikt voor ruimtes waar een hoge slipweerstand is vereist.

Amtico-producten zijn niet geschikt voor installatie buiten of in niet-verwarmde locaties.

MATERIAAL ONTVANGEN, CONDITIONERING & OPSLAG

Voordat vloeren worden gelegd, moeten alle materialen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de
batches identiek en vrij van defecten zijn. Klachten met betrekking tot duidelijk identificeerbare gebreken kunnen
niet meer worden aanvaard nadat de vloer is geïnstalleerd.

Dozen met tegels moeten van pallets worden verwijderd en van elkaar worden gescheiden als onderdeel van het
acclimatisatieproces. Zorg ervoor dat de verwarming/airconditioning is geïnstalleerd en werkt. Als alternatief kan
tijdelijke verwarming of koeling worden gebruikt om een constante temperatuur binnen het gespecificeerde bereik
te houden.

Tegels, lijm en ondervloer moeten worden gestabiliseerd tot een constante temperatuur tussen 18°C - 27°C
gedurende een periode van minimaal 24 uur vóór, tijdens en na de installatie. Als tegels en lijm buiten dit
temperatuurbereik zijn opgeslagen, wordt aanbevolen om de acclimatisering te verhogen tot 48 uur. Tegels moeten
plat worden bewaard en uit de buurt van direct zonlicht, verwarmingstoestellen of ventilatieopeningen worden
gehouden voor onjuiste conditionering.

VOORBEREIDINGEN AAN DE ONDERVLOER

De geschiktheid van ondervloeren en locatieomstandigheden moeten worden beoordeeld voordat een vloer wordt
geïnstalleerd. Beiden moeten in overeenstemming zijn met de richtlijnen van Amtico en ondervloerfabrikanten en de
Nederlandse normen.

Een goede voorbereiding is essentieel omdat het uiterlijk van de gestoffeerde vloer alleen goed kan zijn als de
kwaliteit van de ondervloer perfect is. De ondervloer moet hard, glad, schoon en droog zijn en vrij van defecten. De
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oppervlakken moeten egaal zijn om een goede pasvorm en hechting te bereiken.

Alle onregelmatigheden in de ondervloer worden zichtbaar door de afgewerkte vloer. De aanwijzingen van Amtico
zijn bedoeld om algemene informatie te geven over de methoden die kunnen worden gebruikt om verschillende
soorten ondervloeren voor te bereiden.

De kwaliteit en voorbereiding van ondervloeren, testen op vochtgehalte en relatieve vochtigheid en
installatieprocedures moeten in overeenstemming zijn met de technische richtlijnen van Amtico en (BS 8203 en BS
8204 voor VK).

VOCHT OP ONDERVLOEREN

Vocht testen van alle ondervloeren is essentieel voordat de installatie kan beginnen. Dit geldt voor nieuwe en oude
gebouwen. Vochtonderzoek moet worden uitgevoerd en geregistreerd. Alle vochttests moeten worden uitgevoerd in
overeenstemming met BS 8203 en met behulp van een geschikte methode die geschikt is voor het type ondervloer.

De ondervloer kan als droog worden beschouwd wanneer de relatieve vochtigheid 75% of lager is. Als de
meetwaarden boven dit niveau liggen, kan een vochtbestendig membraan worden aangebracht. Raadpleeg
fabrikanten voor instructies. Alternatieve ondervloeren kunnen voldoende tijd krijgen om te drogen.

SOLIDE ONDERVLOEREN

Beton / zand en cement
Tegels mogen alleen worden geïnstalleerd op geschikt droog beton of zandcementondervloeren. De droogtijd is
afhankelijk van verschillende omstandigheden, waaronder de dikte van de plaat, de locatie, het type constructie, de
temperatuur en de vochtigheid. Nieuwe betonnen ondergronden bevatten een hoog percentage restvocht.

Ondervloeren moeten grondig mechanisch worden gereinigd van alle verf, verhardingsmiddelen, vet, was en andere
vreemde stoffen. Het gebruik van oplosmiddelen om oppervlakteverontreinigingen te verwijderen is niet toegestaan.

De vloer moet hard, glad, vlak en vrij van scheuren zijn. Gebruik een geschikt reparatiemiddel om groeven, scheuren,
gaten en verdiepingen te vullen.

Er moet een egalisatiemiddel worden aangebracht. Raadpleeg de paragraaf getiteld egalisatiemiddelen voor vaste
ondervloeren.

Power floated beton
Power floated beton heeft een relatief niet-absorberend oppervlak met lage porositeit dat de droogtijd zal
verlengen. Het is geen geschikt oppervlak voor directe applicatie van lijm. Oppervlaktestructuur kan ook worden
geproduceerd door middel van de power floating procedure.

Er moet een egalisatiemiddel worden aangebracht. Raadpleeg de paragraaf getiteld egalisatiemiddelen voor vaste
ondervloeren.

Anhydriet
Anhydriet dekvloeren kunnen moeilijk te identificeren zijn en kunnen worden aangezien voor de meer traditionele op
cement gebaseerde producten.
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Op voorwaarde dat omgevingscondities acceptabel zijn, drogen anhydriet dekvloeren met een vergelijkbare
snelheid als hun op cement gebaseerde tegenhangers. In het geval dat de dekvloer niet voldoende droog is,
raadpleeg dan de fabrikant over hoe verder te gaan, in de meeste gevallen moet de dekvloer opdrogen tot een
acceptabel niveau.

Wanneer de vloer voldoende droog is, moet een egalisatiemiddel worden aangebracht. Raadpleeg de paragraaf
getiteld egalisatiemiddelen voor vaste ondervloeren.

Asfalt
Mastiek asfalt wordt normaal aangebracht tussen de 15 en 20 mm dik en wordt hard tot een dichte harde massa die
ondoordringbaar is voor vocht en daarom een efficiënt vochtbestendig membraan vormt. Mastiekasfalt wordt
vaak aangebracht over een bestaande betonnen basis zonder conventionele DPM. Als het asfalt is gebarsten of
beschadigd, moet het worden gerepareerd en kan vochtbestendig zijn.

Het asfalt moet worden schoongemaakt voordat een egalisatiemiddel wordt aangebracht. Raadpleeg de paragraaf
getiteld egalisatiemiddelen voor vaste ondervloeren.

Egalisatiemiddelen voor vaste ondervloeren
Voor de meeste solide ondervloeren is een egalisatiemiddel nodig om een hard, glad en vlak oppervlak te krijgen
waarop lijm en tegels kunnen worden aangebracht.

De keuze van een geschikte egalisatiemassa is van cruciaal belang bij het bepalen van de duurzaamheid en het
uiterlijk van het vloersysteem op lange termijn. Over het algemeen moeten egalisatiemiddelen worden aangebracht
met een dikte van minimaal 3 mm. De fabrikant van deze verbinding kan details van het product binnen zijn bereik
leveren die moeten worden gebruikt voor de eindgebruiktoepassing, samen met details over welke primer moet
worden gebruikt.

Delatatievoegen
Delatatievoegen worden in betonnen vloerplaten opgenomen om beweging mogelijk te maken zonder scheuren te
veroorzaken. Deze voegen mogen niet worden gevuld met egalisatiemiddel of worden bedekt met een Amtico-
product. In alle gevallen moeten ze tot op het oppervlak worden gespiegeld.

HOUTEN VLOEREN

Bestaande vloerplanken
Losse vloerplanken moeten stevig worden vastgespijkerd en beschadigde planken moeten worden vervangen.
Indien nodig moeten de planken worden geschaafd en / of geëgaliseerd met een geschikte egalisatiemassa voordat
ze met multiplex worden bedekt. Zie paragraaf over multiplex-overlays.

Houten ondervloeren die overmatige doorbuiging vertonen of veren wanneer er op wordt gelopen, zijn niet geschikt
voor het installeren van Amtico-producten tenzij geschikt herstelwerk wordt uitgevoerd.

Spaanplaat, hardboard, spaanplaat
Tegels mogen niet direct op dergelijke ondervloeren worden gelijmd, ongeacht of ze vrij zwevend of vast zijn, en
vloeren moeten altijd worden bedekt met multiplex voordat de tegels of planken worden geïnstalleerd. Zie paragraaf
over multiplex-overlays.
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Houten blokkenvloeren
Bestaande houten blokkenvloeren die op een betonnen ondergrond zijn gelegd, zijn niet optimaal als onderlaag voor
veerkrachtige vloeren, zelfs wanneer multiplex is aangebracht. Dergelijke vloeren moeten worden opgetild en de
ondervloer genivelleerd.

Multiplex-overlays
Multiplex moet minimaal een nominale dikte van 6 mm hebben met een Multiplex-classificatie EN636-2 of 3 en een
lijmbinding classificatie EN314-2 Klasse 3 Exterieur. De gekozen dikte moet worden bepaald door de kwaliteit van het
te bedekken oppervlak.

Panelen moeten worden aangepast aan de locatievoorwaarden zoals aanbevolen door de leverancier. Multiplex
moet worden beschermd tegen schade of water voordat het wordt aangebracht.

Het triplex moet worden gelegd in plaatformaten van maximaal 2400 x 1200 mm en worden bevestigd met
schroeven of spijkers met ringstelen. Bevestigingen moeten 2,5 keer de diepte van het geselecteerde triplex zijn, maar
mogen niet onder de houten basis uitsteken. De bevestiging moet beginnen in het midden van elk vel - schroeven of
spijkeren met tussenpozen van 150 mm op tussenliggende centra en op 100 mm van de randen langs de omtrek met
de bevestigingslijn 12 mm vanaf de rand. Alle bevestigingen moeten vlak met het oppervlak worden afgewerkt.

Voeglijnen moeten verspringen en alles in het werk gesteld om het samenvallen van voegen in de platen en de
houten basis te voorkomen.

We raden het gebruik van een geschikte verbinding aan om ervoor te zorgen dat de verbindingen van het triplex en
alle bevestigingen niet zichtbaar zijn wanneer de installatie is voltooid. De fabrikant van deze verbinding kan details
van het product binnen zijn bereik leveren die moeten worden gebruikt voor de eindgebruiktoepassing, samen met
details over welke primer moet worden gebruikt.

ANDERE SOORTEN ONDERVLOEREN

Bestaande veerkrachtige vloeren
Het wordt aanbevolen dat Amtico-vloeren niet rechtstreeks worden aangebracht over bestaande veerkrachtige
vloeren, met uitzondering van Amtico Access en Amtico Click. Over het algemeen moet de oude vloer worden
verwijderd en zoveel mogelijk van de oude lijm met de hand of met een geschikte mechanische methode worden
weggeschraapt. In geen geval mogen oplosmiddelen worden gebruikt.

NB: Sommige veerkrachtige tegels en kleefstoffen kunnen asbest bevatten. Neem in geval van twijfel contact op
met de relevante lokale autoriteit voor advies over verwijdering en verwijdering.

Terrazzo, steen en steengroeve tegels
Sommige bestaande vloermaterialen zoals steengroeve tegels, keramiek of terrazzo kunnen geschikt zijn voor de
installatie van Amtico-vloeren indien goed voorbereid. Deze bases kunnen voldoende poreus zijn om vocht door te
laten naar de achterkant van de tegel en moeten worden gecontroleerd op vocht en indien nodig vochtbestendig.
Versleten en beschadigde gebieden moeten worden gerepareerd, inclusief alle onveilige tegels, die moeten worden
verwijderd.

Het oppervlak moet grondig worden gereinigd van alle afdichtmiddelen en vernissen, evenals vreemde stoffen zoals
olie, vet, was, enz. Het wordt aanbevolen om een geschikte mechanische methode te gebruiken om het oppervlak
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voor te bereiden, omdat dit ook een bevredigend oppervlak oplevert om een egalisatiemiddel te accepteren.
Raadpleeg de sectie getiteld Egalisatiemiddelen voor vaste ondervloeren.

Metaal
(i) Directe toepassing
Het metalen oppervlak moet worden gereinigd / ontvet en vervolgens worden voorbehandeld door slijpen of
verticuteren om ervoor te zorgen dat het schoon is en vrij van alle verontreinigingen, zoals roest of metaaloxide. Het
moet dan mechanisch worden geschuurd om een oppervlaktesleutel te geven. Amtico-vloeren kunnen vervolgens
op het voorbereide oppervlak worden geïnstalleerd met Amtico Universal 2-Part Adhesive.

NB: in geen geval mag een lijm op waterbasis worden gebruikt om rechtstreeks op metaal te hechten.

(ii) Indirecte toepassing
Het metalen oppervlak moet worden gereinigd / ontvet en vervolgens worden voorbehandeld door slijpen of
verticuteren om ervoor te zorgen dat het schoon is en vrij van alle verontreinigingen, zoals roest of metaaloxide. Het
moet dan mechanisch worden geschuurd om een oppervlaktesleutel te geven.

Een geschikte primer moet op het metalen oppervlak worden aangebracht voordat een geschikte egalisatiemassa
wordt aangebracht, die moet worden aangebracht zoals aanbevolen door de fabrikant.

Zodra de egalisatiemassa is opgedroogd, kan elke lijm uit ons assortiment worden gebruikt, afhankelijk van de
beperkingen die worden beschreven in de lijmsectie.

Verhoogde toegangsvloeren
Amtico-producten kunnen niet rechtstreeks op verhoogde vloerpanelen worden aangebracht. Waar dit nodig is,
moeten de panelen vlak en stabiel zijn en vervolgens worden bedekt met multiplex, met behulp van geschikte
bevestigingen die geschikt zijn voor het oppervlak van de panelen - zie hoofdstuk over multiplex-overlays.

NB: Amtico Access is speciaal ontwikkeld voor directe montage op verhoogde vloerpanelen.

Vloerverwarming
Er zijn verschillende soorten vloerverwarmingssystemen beschikbaar - inclusief warmwaterleidingen ingebed in de
ondervloer en elektrische systemen die op het oppervlak van de ondervloer kunnen worden gelegd. In alle gevallen
zijn de temperatuurbeperkingen hetzelfde - het verwarmingssysteem moet zo werken dat de temperatuur op het
oppervlak van de ondervloer (d.w.z. de kleefstofinterface) 27°C (81°F) niet overschrijdt.

Het verwarmingssysteem moet in bedrijf worden gesteld voordat de vloertegels worden geïnstalleerd, om ervoor te
zorgen dat de ondervloer stabiel is, werkt het verwarmingssysteem zoals vereist zonder lekken of kabelbreuken.

Vloerverwarming moet 48 uur eerder worden uitgeschakeld en mag pas weer worden ingeschakeld nadat 48 uur
zijn verstreken na installatie. Het wordt aanbevolen om de verwarming langzaam weer aan te brengen om deze
terug te brengen naar de vereiste bedrijfstemperatuur.

Bij vloerverwarmingssystemen is het de verantwoordelijkheid van de fabrikant en / of installateur om geschikte
procedures en materialen aan te bevelen voor het produceren van een oppervlak dat geschikt is voor het installeren
van vloertegels. Voor elektrische systemen vereist dit dat de verwarmingselementen volledig zijn ingebed in een goed
gebonden en geschikt egalisatiemiddel en dat de temperatuur voldoende wordt geregeld om de temperatuur op het
oppervlak van de ondervloer op maximaal 27°C (81°F) te houden ).
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Één richting Halfsteens in de
breedte

Halfsteens in de lengte Om-en-om

Richtingloos

View product

Wees voorzichtig bij het plaatsen van grote isolerende artikelen zoals vloerkleden, zitzakken en handdoeken op
vloeren met vloerverwarming. Dit kan leiden tot gelokaliseerde ""hot-spots"" die kunnen leiden tot vervorming of
verkleuring van de tegels. Onder deze omstandigheden kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard.

LIJMKEUZE EN AANBRENGEN

Vraag je lijmleverancier welke lijm je het beste kunt gebruiken, gebaseerd op de backing van de desbetreffende
vloerbedekking en de ondervloer.

Volg de instructies op de verpakking. Verdeel de lijm gelijkmatig met een A2-troffel. Gebruik geen versleten troffels.

Breng alleen voldoende lijm aan die binnen de aanbevolen werktijd kan worden bedekt.

Amtico Acoustic-tegels moeten kort na het plaatsen van de tegels worden gerold met een rol van 45 kg (100 lbs) om
de lijmruggen plat te maken, en ongeveer 20 minuten daarna opnieuw om volledig contact te garanderen. Verwijder
overtollige lijm altijd voordat deze kan drogen - gebruik een zachte doek die is bevochtigd met water of Amtico
Adhesive Remover. Opgedroogde lijm kan worden verwijderd door deze voorzichtig van de tegel te schrapen of
door een 3M rode pad te gebruiken die is bevochtigd met Amtico Adhesive Remover.

LEGRICHTING
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