
 

KRAIBURG profiKURA P / KURA P / pediKURA P

Mattojen asentaminen

ASENNUSOHJE

Matot:
tasainen lämpötila: 
väh. 5 °C ja kork. 30 °C 
(säilytä asennuslämpötilassa)

Betonipinta:
• väh. 10 cm paksu ja tasainen 
• ei reikiä 
• ei kohoumia
• profiKURA/pediKURA: kaato kork. 6 %
• KURA: kaato kork. 3 %

Valuasfaltti:
• kork. 3 cm paksu 
• pohja: väh. 10 cm
  paksu, vankka betonikerros

Edellytykset:

Valuasfaltti voi käytössä 
muuttaa muotoaan paljonkin.
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! Koneellinen lannanpoisto ja mattojen päällä 
ajaminen:
Noudata Kraiburgin ohjeita koskien mattojen 
päällä ajamista

Käytä raappaa, joka on erityisesti muokattu 
yhteensopivaksi kumimatoille tai se on säädettä-
vissä sellaiseksi: säädä olemassa oleva lantaraap-
pa Kraiburgin ohjeiden mukaisesti soveltuvaksi 
kumipäällysteisille betonilattioille

!

Etäisyys 
keskiohjuriin: 1 cm

Etäisyys 
sivureunaan: 
2 cm
(väh. 1 cm - 
kork. 6 cm)

2 cm

1 cm

Keskiohjurilla

maton reunan, jossa on 4 kiin-
nityskohtaa, tulee aina olla kes-
kiohjuria vasten

Ilman keskiohjuria

sama määrä kiinnityskohtia 
aina toisiaan vasten

Koska paikalliset olosuhteet voivat vaihdella suurestikin, 
valmistaja ei ole vastuussa asentamisesta!

Näitä tarvitset:

(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)

tai

tai

Betoni:
naulatulpat ø 10 x 80 mm - A2 ja
aluslevy ø 30 mm - A2

Valuasfaltti: 
naulatulpat ø 10 x 120 mm - A2 ja
aluslevy ø 30 mm - A2

tai

Mittaukseen: Merkitsemiseen: Leikkaamiseen: Poraamiseen ja 
asentamiseen:

KRAIBURG kiinnitysosat:
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ASENNUSOHJE2

Kiinnittäminen

Kiinnitä matoissa valmiina olevia reikiä käyttäen

Lyö naula ja aluslevy kunnes 
ne ovat kunnolla kiinnittyneet ja
hieman uponneet

Poraa Lyö muovitulppa 
tasaisesti sisään

!

Sovittaminen2
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Jos yksittäiset matot leikataan paikan 
päällä mittojen mukaan:
kiinnitä tasaisin välein leikatusta reunasta

Betoni: tulpat ø 10 x 80 mm
Valuasfaltti: tulpat ø 10 x 120 mm!

Yhdistä matot kevyesti, nosta niitä 
hieman ja vedä tasaisesti ja 
kevyesti irti toisistaan

Alueen alussa ja lopussa olevat 
Interlock-liitokset voidaan leikata 
pois.

Leikkaa mattoon 
tarvittaessa 
sopivat aukot

!

Alhaisissa lämpötiloissa: Vedä Interlock- 
liitosta erilleen niin, että palojen väliin jää rako!

Ohje: 
tarkasta liikuttamalla tasaista 
metallista esinettä (esim. 
vasara) kiinnityskohdan pääl-
tä. Jos kiinnitys vielä tuntuu, 
lyö se syvemmälle! Väliin on jäätävä 

pieni rako

Älä lyö liian kovaa!

Matot eivät saa 
jännittyä, eikä 
matto saa 
taipua!

!

Vältä liitoksen jännittämistä!

ÄLÄ PURISTA!

ÄLÄ VEDÄ VAIN 
TOISELTA PUOLELTA!
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Leikkausohjeita:
• Kostuta terä kevyesti
• Vedä matot hieman erilleen 
 toisistaan 
• Käytä pihtejä pienten 
 palasten erottamiseksi
• Sähköinen lehtisaha on paras 
 vaihtoehto profiKURAn ja pediKURAn  
 leikkaamiseen


