
Lägg ut mattorna

MONTERINGSANVISNING
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eller

(KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form / profiKURA Flex / profiKURA Form: fastsättningsdetaljer ingår i leveransen)

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.
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Börja vid en rak kant!
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eller

KURA Form, pediKURA® Form och profiKURA Form 
levereras med en utläggningsplan (av tekniska skäl är 
sammanhängande ytor inte hoppusslade med varandra)

lägg ut mattorna över hela ytan

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

Tips: För att underlätta en spänningsfri montering rekommenderar vi att större ytor delas in i 
mindre, jämnstora delar och att en fog på max 2 cm skapas ungefär var 12:e meter.
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avstånd till 
sidokanten: 
2 cm
(minst 1 cm - 
max 6 cm) !

2 cm

För mätning: För 
markering:

För
utskärning:

För borrning och 
montering:

Fastsättningsdetaljer:
Detta behövs för monteringen:

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

Undvik spänning!
TRYCK INTE 
IHOP!

DRA INTE 
BARA PÅ 
EN SIDA!

KURA Flex, profiKURA Flex och SIESTA kan kombineras på ett 
mångsidigt sätt via pusselanslutningen:

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

Mobil utgödsling och 
trafikbarhet:
följ KRAIBURGs 
förutsättningar för  
trafikbarhet

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)

KRAIBURG mattor för övriga ytor
KURA Flex / KURA Form / pediKURA® Form / profiKURA Flex / profiKURA Form / SIESTA
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Fastsättning

Använd de förtillverkade hålen:

!
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KRAIBURG mattor för övriga ytor - SV - 06/2014 

Anpassa2
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Lägga ut mattor i mjölkningsbås1att

Som standard 
fästs mattorna 
på en sida (spik-
plugg), för att 
underlätta 
rengörning 
under mattorna 
emellanåt.

Det är även 
möjligt att fästa 
mattorna "runt 
om".

avstånd till mjölkgropen: 1 cm

avstånd till vägg: 2-4 cm

mjölkgrop

1 cm

sidovägg

mjölkgrop

exempel 2: 
infästning över 
hela ytan
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exempel 1: 
ensidig 
infästning 
mot vägg

exempel 3: 
ensidig 
infästning mot 
mjölkgrop

exempel 4: 
flytande beläggning 
(utan infästning)

      SIESTA:
mindre ytor 
upp till 15 m²
kan läggas 
utan infäst-
ning

2-4 cm

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

skär vid behov ut 
passande öppningar 
i mattan

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

borra slå i plastpluggen så 
den sitter plant

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!

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

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.

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


