
Lägg ut mattorna

MONTERINGSANVISNING

(fastsättningsdetaljer ingår i leveransen)

Betong: 
• spikplugg ø 10 x 80 mm - A2
• brickor ø 30 mm - A2
Gjutasfalt: 
• spikplugg ø 10 x 120 mm - A2
• brickor ø 30 mm - A2

1

! Mobil utgödsling och trafikbarhet:
följ KRAIBURGs förutsättningar för  
trafikbarhet

Skrapa: 
Använd antingen utgödslingsskrapor speciellt 
utvecklade för gummigolv eller vid ombyggnad: 
anpassa existerande utgödslingsanläggning enligt 
KRAIBURGs guide för gödselskrapor på 
gummibeläggning på gjutna golv

!

avstånd till 
styrskena: 1 cm

avstånd till 
sidokanten: 
2 cm
(minst 1 cm - 
max 6 cm)

2 cm

1 cm

med central styrning:

den sidan på mattan som har 
4 fästpunkter ska alltid ligga längs 
med den centrala styrningen

utan central styrning:

samma antal fästpunkter ska 
alltid ligga åt samma håll

För mätning: För 
markering:

För
utskärning:

För borrning och 
montering:

Fastsättningsdetaljer:
Detta behövs för monteringen:

Betongyta:
• ren 
• minst 10 cm tjock och plan 
• inga hål eller gropar 
• jämna ut förhöjningar 
• max 6 % fall

Gjutasfalt:
• max 3 cm tjock 
• underlag minst 10 cm
 tjockt, fast betongskikt

Förutsättningar:

Gjutasfalten kan vid användning 
deformeras mer eller mindre.

Tillbörlig installation kan avvika på grund av lokala bestämmelser.
Därför kan inte tillverkaren hållas ansvarig för installationen.

eller

eller

eller
eller

Mattorna:
jämn temperatur: minst 5° C
till max 30° C (lagra i stallet tills 
samma temperatur uppnåtts)
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Fastsättning

använd de förtillverkade hålen

slå i plugg och bricka tills de sitter 
jämnt och något nedsänkta i mattan

borra slå i plastpluggen så 
den sitter plant

!
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Anpassa2

3
Betong: spikplugg ø 10 x 80 mm
Gjutasfalt: spikplugg ø 10 x 120 mm

!

sätt ihop mattorna löst med 
varandra, lyft dem lite och 
dra isär dem något

i början och slutet av en yta kan 
de utstående pusseldelarna skäras 
bort

skär vid behov ut 
passande öppningar 
i mattan

!

!

!

Vid låga temperaturer: Dra isär pusselan- 
slutningen så att en spalt är synlig.

Undvik spänning!
TRYCK INTE 
IHOP!

DRA INTE BARA 
PÅ EN SIDA!

Tips: för kontroll, tryck 
med ett platt föremål av 
metall över ytan (t.ex. en 
hammare) över 
infästningarna. Om 
infästningen kan kännas, 
slå i dem djupare!

en smal springa 
ska vara synlig

Slå inte i för djupt!

Det får inte 
skapas några  
spänningar 
i mattan, den 
får inte välva sig!

Om enskilda mattor skärs till på plats:
fäst mattan med jämförbara avstånd vid 
skärkanten!
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Tips för skärning:
• fukta eller olja knivbladet något
• dra isär mattorna något
  (använd en tång för 
 att ta tag i och dra 
 isär mindre bitar)
• en sticksåg är mest 
 lämpligt för att kapa 
 pediKURA® och profiKURA


