ASENNUSOHJE

KRAIBURG yksittäismatot ja
Interlock-reunalla varustetut matot
KKM-, KIM-, LENTA-, KEN-, Atlas KN-, KA-matot

Edellytykset:
Betonipinta:
• ei reikiä
• ei kohoumia
• väh. 3 % kaato
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30°C!
Matot:
tasainen lämpötila:
5°C!
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

Eläinten hyvinvointi vaatii
kosteutta imevän kuivikkeen
käyttöä! (esim. puru, turve)
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Näitä tarvitset:
Mittaukseen:

Merkitsemiseen:
tai

tai

Leikkaamiseen:

tai

Poraamiseen ja
asentamiseen:

KRAIBURG kiinnitysosat:
naulatulpat ø 10 x 80 mm - A2 ja

tai

aluslevy ø 30 mm - A2
(tai vähintään yhtä lujat ja kestävät
kiinnitysosat)

tai

Ohje:
Merkitse ensin koko pituudelta 3 cm etäisyys betonin takareunasta
(luotilanka sopii erityisen hyvin tähän tarkoitukseen)
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Koko mattorivin asentaminen
Aloita mattojen asentaminen parren keskeltä ja jatka siitä oikealle ja vasemmalle.

Kiinnitä etureunasta
Interlock-liitos tai sauma suurin piirtein
parrenerottajan alla (kork. +/- 8 cm)

Viiste

Betonin takareuna:
väh. 3 cm etäisyys!

!

Vältä liitoksen jännittämistä!
ÄLÄ PURISTA!

ÄLÄ VEDÄ VAIN
TOISELTA PUOLELTA!
Aseta matot
löysästi
vierekkäin

Yhdistä Interlock-reunalla
varustetut matot kevyesti, nosta
niitä hieman ja vedä tasaisesti ja
kevyesti irti toisistaan

Erottajaputki:

Leikkaa aukko
parrenerottajalle

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

ASENNUSOHJE

2

2

Kiinnitys

Kiinnitä matot edestä kolmesta kohtaa:
Etäisyys edestä:
noin 5 cm

Etäisyys
sivureunasta:
noin 8 cm

Lyö muovitulppa
tasaisesti sisään

Poraa

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

T-listan asennus
KKM-, KIM-, LENTA-matot (ilman Interlock-reunaa)

Näitä tarvitset lisäksi:
Ruuvien
asentaminen:

tai

1

tai

Mattojen sijoittelu

(katso myös etusivua)

KRAIBURG kiinnitysosat:
tulpat ø 10 x 100 mm ja
• kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
• aluslevy ø 30 mm - A2

väh. 4 cm kork. 8 cm!

(tai vähintään yhtä lujat ja kestävät kiinnitysosat)
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T-listan asennus

Yhdistä listat ja matot kevyesti toisiinsa
• Pyöristetty pää
taaksepäin
• Samalle tasolle
maton takareunan
kanssa

!
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Erottajaputki:
Tarvittaessa katkaise lista sopiviin
osiin ja sovita osat paikoilleen.
Tarvittaessa lisää ylimääräinen
kiinnityspultti
Listojen sovittamiseen käy
käsisaha tai käsipyörösaha.

TÄRKEÄÄ: Lista peittää sauman maton koko pituudelta
(myös sieni-mallisissa parrenerottajissa)!

!

ÄLÄ PURISTA!

Kiinnittäminen

A Kiinnitä matto etureunasta (katso yllä)
B Kiinnitä listat

!

Poraa

Lyö muovitulppa
tasaisesti sisään

Kiinnitä ruuvit ja aluslevyt
tasaisesti ja tiukasti kiinni.
Älä kiristä liikaa!

www.kraiburg-elastik.com

Käytä kaikkia kiinnitysreikiä!
Ohje:
Vältä liikkuminen:
• Kiinnitä yhteen kiinnityskohtaan kerrallaan
• Sen jälkeen poraa lisää
reikiä jne…
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