ASENNUSOHJE

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

Merkitsemiseen:

Leikkaamiseen:

tai

Poraamiseen ja

KRAIBURG kiinnitysosat:

asentamiseen:

naulatulpat ø 8 x 60 mm - A2 ja
aluslevy ø 22 mm - A2

tai

tai

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

tai

1

(tai vähintään yhtä lujat ja kestävät
kiinnitysosat)

Aseta ja kiinnitä takaosan listat
> ohuet, leveät kiinnityslistat (11 mm paksut, noin 20 cm leveät)
> ø 8 x 60 mm naulatulpat
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Piirrä merkki
noin 1 cm
päähän betonin
takareunasta

m
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Aseta ohut,
leveä kiinnityslista viivan
mukaisesti

Vinkki: käytä
liituviivaa

Kiinnitä jokainen
kiinnityslista 3x

Etäisyys reunasta:
jokainen noin 10 cm

!
ø 8 x 60 mm!
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Betonin takareuna
noin 1 cm päässä!

Poraa

Lyö muovitulppa
tasaisesti sisään

Lyö naula ja
aluslevy

Aseta sivun kiinnityslista - pehmuste - etuosan kiinnityslistat
> paksut, kapeat kiinnityslistat (18 mm paksu, noin 5 cm leveä)
> pehmuste
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Aseta paksut, kapeat kiinnityslistat sivureunan
suuntaisesti - lyhennä kiinnityslistoja tarpeen
mukaan

2 Aseta pehmuste tasaisesti taka-ja sivukiinnityslistojen mukaisesti

3 Aseta paksut, kapeat kiinnityslistat löyhästi kulmakulmaa vasten kiinni pehmusteeseen

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

Tasaa takaosan
kiinnityslistan
kanssa

Kumipäällyste ei
saa mennä
takareunan yli

Anna kumipäällysteen tasaantua huoneilmassa vähintään
12 tuntia (-> jotta jännite häviää)
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Kiinnitys
> ø 10 x 80 mm naulatulpat

Aloita kiinnitys rullan keskeltä ja kiinnitä vuoroin oikealta ja vasemmalta
Kiinnitä sekä kumipäällisen että kiinnityslistan läpi
etu- ja sivureunassa

Etäisyys reunasta:
jokainen noin 2,5 cm

Jos käytetään teräslistaa
(lisävaruste!) kaikki
kiinnityskohdat on merkitty
valmiiksi.

!
ø 10 x 80 mm!

Poraa

Kiinnitysten väli:
noin 40 cm

Lyö muovitulppa
tasaisesti sisään

Lyö naulat ja aluslevyt,
kunnes ne ovat tasaisesti kiinni
ja hieman upotettuna alustaan

www.kraiburg-elastik.com
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