ASENNUSOHJE

KRAIBURG KEW Plus
Edellytykset:
Betonipinta:
• ei reikiä
• ei kohoumia
• väh. 3 % kaato

Matot:
tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)
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Eläinten hyvinvointi vaatii
kosteutta imevän kuivikkeen
käyttöä! (esim. puru, turve)

30°C!
5°C!

Näitä tarvitset:
Mittaukseen:

Merkitsemiseen:

tai

Leikkaamiseen:

tai

KRAIBURG kiinnitysosat:

Poraamiseen ja
asentamiseen:

tulpat ø 10 x 100 mm ja

tai

• kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
• aluslevy ø 30 mm - A2

tai

(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)

tai
Maton leveys:
Saumalista:
Makuupaikan
leveys:
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tai
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+
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+

13 cm

18 cm

125 cm

130 cm

Älä pinoa lavoja!
Huomaa: mattojen asento
lavoilla EI ole normaalisti
niiden oikea asennusasento!

Aseta parsirivin kaikki matot paikalleen ja määritä välit asennustyökalun
avulla
• Merkitse ensin 3 cm:n etäisyys betonin takareunasta parsirivin koko pituudelta
• aloita mattojen asettaminen parren keskeltä ja jatka siitä oikealle ja vasemmalle
• jotta profiili sijaitsee oikessa paikassa parrenerottajan alla (+/- 6 cm) huomioi, että maton leveys
on yleensä ylemmällä toleranssitasolla
Vinkki: suunniteltaessa/tilattaessa laske mukaan ylimääräinen 4mm per matto ja esim.
piirrä joka 12. makuupaikka 5cm pienemmäksi

KRAIBURG logo yläpuolelle

aseta vaahtomuovi
kohdistuslistojen
mukaisesti

laita ylempi
matto päälle

reunat asettuu paikalleen
lattian joka
kohdassa

betonin takareuna:
väh. 3 cm etäisyys!

kiinnityslista enemmän tai vähemmän parrenerottajan alle
(max. +/- 6 cm)
Jotta matot voidaan
asentaa väljästi, määritä mattojen väli asennustyökalun avulla
(profiilia leveämpi)
Aseta mittaustyökalu 20 cm päähän
maton reunasta
Koska paikalliset olosuhteet voivat vaihdella suurestikin,
valmistaja ei ole vastuussa asentamisesta!
rüf dnatsbA
rof ecnatsid

Aseta lisää mattoja:

betonin takareuna:
väh. 15 cm etäisyys!

XELFGNIW

aseta alapuolen
matot

Kiinnityskohdat
etureunassa

kohdistuslistat

kuppien kovera puoli ylöspäin

nelletsnie githcir eliforP rüf dnatsbA
seliforp rof ecnatsid etairporppa tes

rüf dnatsbA
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Listan asentaminen
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ylempi matto sulkee
vaahtomuovin ja alemman maton kokonaan

• Viistetty pää taaksepäin
• tasaa maton takareunan kanssa

vaahtomuovikerros
alempi matto
ura

3

kiinnityslista sulautuu
ylemmän maton reunaan

Kiinnitä lista viidestä kohtaa, mutta älä vielä kiristä
Lista sopii
maton
aaltoreunaan
ura

Poraa

Lyö muovitulppa tasaisesti
sisään

Ohje: Vältä liikkuminen:
• Kiinnitä yhteen kiinnityskohtaan kerrallaan
• Sen jälkeen poraa lisää
reikiä jne

Kieritä ruuvit ja aluslevyt
löysästi, älä vielä kiristä

Kun koko mattorivi on aseteltu ja kiinnitetty kevyesti:
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Kiinnitä listat ja matot
Kiinnitä listat viidestä kohtaa

Lopuksi kiristä kaikki
alustavasti kiinnitetyt ruuvit

5

B

Kiinnitä matot etureunasta kahdesta kohtaa

Poraa

Lyö muovitulppa
tasaisesti sisään

Kiinnitä ruuvi
ja aluslevy

!

Kiristä ruuveja
kunnes ne
ovat yhtä
tiukalla ja hieman maton
pintaa alempana. Älä
kiristä liikaa!

Kiinnitä viimeisen maton sivureuna

päätylistan avulla:

tai ilman listaa:

Paras kohta
Jos leikataan:

Minimietäisyys
seinästä 0,5 cm

kork. 4 cm

Kiinnitä päätylistan avulla

kiinnitä ylemmän maton
reuna kolmella kiinnikkeellä

Kiinnitä kork.
4 cm maton
yläreunasta

Sienenmalliset parrenerottajat
Lista:

ylempi matto:
Sivuttaista, ohuempaa reunaa
voidaan leikata kork. 3 cm

Jos tarpeen, katkaise kiinnityslista,
mukauta se sopivaksi ja kiinnitä
paikoilleen
Listojen sovittamiseen käy
käsisaha tai käsipyörösaha.

kork. 3 cm

!

TÄRKEÄÄ: Lista peittää sauman maton koko
pituudelta (myös sienenmallisissa parrenerottajissa)

www.kraiburg-elastik.com
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