MONTAGE HANDLEIDING KRAIBURG KEW PLUS
LIGBOXMATRASSEN

Profiel

Topmat
Schuimlaag
Ondermat

Voorbereidingen
Boxen;
* Ondergrond moet vlak zijn
* Er dient minstens 3 % helling
aanwezig te zijn in de box.
* De boxen dienen schoon en droog
te zijn.
Matten;
* De matten dienen op gelijkmatige
temperatuur te zijn, tussen 5 en
30 graden Celsius.

Montage:
Tip: Voor een beter resultaat is het aan te bevelen om
van middenuit het eiland naar recht en links te werken.
1. De drie lagen op elkaar leggen
Ondermat,
• De ondermat dient 15 cm te worden
vrijgehouden aan de achterzijde van het eiland.
• Het Kraiburg Logo bevindt zich aan de kopse
kant
• De “noppen” dienen met de opening naar
boven te liggen.
Schuimlaag,
• De schuimlaag in het frame van de ondermat
plaatsen.
Topmat,
• De topmat over de ondermat en de schuimlaag
plaatsen zodat de randen op het beton rusten.
• Het Kraiburg logo bevindt zich aan de kopse
kant.

Frame voor schuimlaag

2. De mat op zijn plek leggen
De mat zo plaatsen dat u deze 3 cm vrijhoud van de
achterzijde van het eiland
3. De volgende matten plaatsen
De volgende afstanden dienen te worden
aangehouden voor het plaatsen van de volgende
mat ;

Ligplaats van 115 cm
Ligplaats van 120 cm
Ligplaats van 125 cm
Ligplaats van 130 cm

ca. 7 cm
ca. 12 cm
ca. 17 cm
ca. 22.5 cm

Het profiel tussen de matten plaatsen
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4. Controleren voor bevestiging,
• Omsluit de topmat volledig de ondermat en de
schuimlaag
• Past het profiel tussen de matten zoals hiernaast
op tekening staat aangegeven
• De afgeschuinde kant van het profiel bevindt
zich aan de achterzijde en is gelijk met de mat.
• Het profiel ligt nagenoeg gelijk aan de
afscheiding tussen de boxen

Topmat

Schuimlaag

Ondermat Profiel Groef

5. Bevestigen,
• Eerst de topmat en daarna het profiel vastzetten
• De topmat door de 2 uitsparingen vastzetten met
de bijgeleverde ijzerwaren
• Daarna het profiel door de uitsparingen
vastzetten. Let op de schroeven normaal
aandraaien niet te strak.

Profielmaten:

Veel succes met de montage en uw aankoop van de KEW PLUS matten!

