
KRAIBURG KEW Plus

MONTERINGSANVISNING

Lägg ut mattorna på rad och använd de medföljande monteringsverktygen1

eller

eller

(fastsättningsdetaljer medföljer i leveransen)

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

eller
eller

Profilbredd:

Liggplatsens 
bredd: 120 cm 125 cm 130 cm

18 cm

115 cm

8 cm 13 cm

107 cm       112 cm        112 cm       112 cm         
 +  +              +            +             

Mattbredd: Stapla inte pallarna!
OBS: mattorna levereras 
standardmässigt packade, 
INTE i den ordning dom skall 
installeras!

eller eller

8 cm

tips: vid installation/beställning, räkna med  ytterligare 4 mm/mattbredd och, 
med fördel, beställ var 12:e matta 5 cm smalare

• märk först upp ett 3 cm avstånd från den bakre betongkanten längs med hela båspallraden
• starta från mitten på båspallraden och lägg ut mattorna åt höger och vänster
• för rätt placering av profilerna under avskiljaren (+/- 6 cm), notera att mattans bredd oftast ligger på  
 den övre tolleransnivån      

lägg ut undermattan placera skumgummit 
mot markerad kant

lägg övermattan på 
plats

bakre betong-
kant: minimum 
15 cm avstånd!

markerad kant
KRAIBURG-Logga uppåt och fram

öppningen på kupålen uppåt
kanterna 
mot golvet 
hela vägen

markerade fästpunkter 
i framkanten

lägg ut fler mattor:

bakre betong-
kant: minimum 
3 cm avstånd!

Abstand für Profile richtig einstellen
set appropriate distance for profiles

WINGFLEX 13 Abstand für
distance for 
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använd monte-
ringsverktyget 
(bredare än mon-
teringsprofilen) för 
att få rätt avstånd 
mellan mattorna

profilen i princip rakt under avskiljaren (max +/- 6 cm)

för in monteringsverktyget ca 20 cm

För mätning: För 
markering:

För
utskärning:

För borrning och 
montering:

Fastsättningsdetaljer:
Detta behövs för monteringen:

Betongyta:
• jämn 
• ren 
• minst 3% fall

Förutsättningar:

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

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

Mattorna:
jämn temperatur: minst 5° C
till max 30° C (lagra i stallet tills 
samma temperatur uppnåtts)
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Fäst profiler och mattor

Monterings profilen

När hela mattraden är utlagd och löst fixerad:

2

4
Fastsättning av mattan i framkant 2xFäst profilen 5x

borraslutligen fäst alla 
förberedda skruvar

A B

Fäst den sista mattan

eller

fäst kanten på övermattan 
med 3 spikplugg

fäst med "end"-profil

idealisk plats

sätt spikpluggen 
max 4 cm från 
mattkanten

Med "end"-profil: Utan profil:

max 4 cm

Om man vill ha 
en rak kant:

den tunna sidkanten kan kapas in 
upp till 3 cm

Övermatta: Profil:

max 3 cm
Viktigt: Profilen täcker fogen längs hela mattan 
(även med golvbåsavskiljare)

om det behövs, dela profilen, 
anpassa den och fäst ytterligare

För att anpassa profilen 
behövs en handsåg eller 
cirkelsåg

Golvbåsavskiljare

!
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• fasad bakkant

• frofilen griper tag i den 
 sammanlänkande 
 kanten på mattan

undermatta

övermattan täcker helt 
skumgummi och under-

matta

profilen kopplas ihop med 
hjälp av övermattans kant

skumgummi

förhöjning

Fixera profilen 5x utan att spänna åt helt

borra sätt i skruvar och brickor löst, 
vänta med att spänna åt

3
profilen kopplas 
ihop med hjälp 
av övermattans 
kant

förhöjning

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

minst 0,5 cm 
avstånd till vägg

fäst skruv och 
bricka

!
Spänn skruven 
tills den sitter 
ordentligt fast 
men inte för 
hårt!

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


