Installasjonsanvisning for Jaguarmatten®
Produktbeskrivelse
Jaguarmatten er en effektiv skrapematte med åpen profil og drenerende underside. Matten består av 400 x 100 mm
moduler som enkelt settes sammen til valgfri størrelse og form.

Bruksegenskaper
Det kraftige bueformede mønsteret skraper effektivt av all grov skitt og gir en sklisikker overflate. Den åpne profilen gjør det
mulig å skjule store mengder skitt og snø og den drenerende undersiden lar vann renne unna og gir luft til gulvet. Den
er enkel å sette sammen uten spesialverktøy til valgfri størrelse, fargekombinasjon og form, og den kan enkelt skjæres
til for nøyaktig tilpasning etter mål. Jaguarmatten veier lite og er lett å rulle sammen, som forenkler veldig når matten skal
rengjøres.
Hvis det oppstår skader, kan de individuelle modulene enkelt skiftes ut og man slipper å erstatte hele matten.

Sammensetning av moduler til hel matte
Modulene skal monteres overlappende for å ligge på tvers mot gangretningen (jf. teglsteinsmønster). Modulene trykkes lett
sammen med tommel eller gummiklubbe. Ved montering
av store matter kan det være praktisk å dyppe festeringene
i såpevann (vanlig oppvaskmiddel og vann) før modulene
slås sammen med en gummiklubbe. Da glir festeringene
lettere og monteringen går raskere.

Montering av ferdig matte i forsenkning eller på
gulv
Jaguarmatten er ikke frittbærende, men skal legges på plant og fast underlag. Den kan med fordel plasseres i forsenkning i
gulv, men kan også ligge løst oppå gulv, ev. utstyrt med matterampe. Matten skal alltid lages 2 % for lang i gangretningen
for å redusere faren for forskyvning ved tungt trafikkerte inngangspartier. Plasser matten med riktig side, dvs. med
dreneringskanaler og modulringer/feste, vendt ned. Buene skal ligge i gangretningen.
Hvis matten leveres ferdigmontert, er den laget ca. 2 % for lang og kan virke for stor til forsenkningen i gulvet. Trykk/
tving matten ned i forsenkningen slik at den spenner mot kanten. Dette forhindrer at matten "krymper" eller forskyves i
gangretningen. Spesielle tilpasninger kan enkelt gjøres på stedet med teppekniv eller avbitertang.

Monteringsanker (ekstra tilbehør)
Monteringsanker skal festes i gulvet ved begynnelsen og slutten på matten når matten er lengre enn
3 m (1 anker per modul i bredden for hver tredje meter i lengderetningen). Skrus fast i gulvet med
egnet skrue (skrue følger ikke med). Mattens hullprofil trykkes enkelt fast mot monteringsankeret og kan
dermed like enkelt løftes unna for rengjøring.
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