
KRAIBURG single och puzzle mattor
Mattor för liggytor KKM, SENTOR, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Lägg ut mattorna på rad

MONTERINGSANVISNING

(eller fastsättningsdetaljer med minst 
samma motstånd och hållbarhet)

• spikplugg ø 10 x 80 mm - A2
• brickor ø 30 mm - A2
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bakre betongkant: 
minimum 3 cm 
avstånd!

avfasning

förbered att fästa i framkant

puzzle-skarven mer eller mindre under avdelaren 
(max. +/- 8 cm)

placera mattorna
löst intill varandra

montera puzzle mattorna löst, 
lyft dem något och dra isär 
dem en aning Golvbåsavs-

kiljare:
kapa mattan 
för tillpassning

Tips: 
märk först upp ett 3 cm avstånd från den bakre betongkanten längs med 
hela längden (en krita fungerar bra till ändamålet)

Starta från mitten på båspallraden och fortsätt åt höger och vänster

!

För mätning: För 
markering:

För
utskärning:

För borrning och 
montering:

Fastsättningsdetaljer:
Detta behövs för monteringen:

Undvik spänning!

TRYCK INTE 
IHOP!

DRA INTE I 
ENDAST EN SIDA!

Betongyta:
• jämn 
• ren 
• minst 3% fall

Förutsättningar:

För djurens välbefinnande är 
det nödvändigt med en del 
strö för att suga upp fukten.

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
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Tillägg för installation med KK-poly-T-Bar list 
Mattor för liggytor KKM, SENTOR, KIM, LENTA (utan puzzle skarv)

Lägga ut mattorna 
(se även föregående sida)1

min. 4 - max. 
8 cm!

Passa in KK-poly-T-Bar2
montera profilerna och mattorna löst om det behövs, dela KK-poly-T-Bar 

och anpassa den; om det är 
tvunget så fäst profilen ytterligare

avdelare:

Fastsättning2

Viktigt: profilen täcker fogen längs hela mattan
(även med golvbåsavskiljare)! ! PRESSA INTE!

fäst mattan i framkant (se ovan)A

fäst KK-poly-T-BarB

borra

! Använd alla markerade 
fästpunkter!

Tips: För att undvika att profilen flyttar sig: 1. borra första hålet
2. slå i pluggen och skruv + bricka
3. fortsätt sedan att borra flera hål på samma sätt

KRAIBURG fastsättningsdetaljer:
Fransk pluggset ø 10 x 100 mm med
• motsvarande sexkantsskruv (SW 13) - A2    
• motsvarande bricka ø 30 mm - A2

Därtill behöver du:

(eller fastsättningsdetaljer med minst samma motstånd och 
hållbarhet)

eller ellerMonterings-
verktyg:

fäst mattan 3 x i framkant:

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

avstånd från 
framkant: 
ungefär 5 cm

avstånd från 
sidkant: 
ungefär 8 cm

I stort sett vilken handsåg som 
helst duger för att anpassa 
profilerna men en handhållen 
cirkelsåg är det optimala

• rundad i bakkant 
• jämn med 
 mattans bakkant

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Tyskland  
Tel. +49/8683/701-303, Fax +49/8683/701-190, e-mail: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.com
Den tyska versionen av detta dokument är det som används som juridiskt bindande.

slå i plastpluggen 
så den sitter plant

slå i plastpluggen 
så den sitter plant

fäst skruv och bricka tills de är
jämnt fästa, spänn inte för hårt!


