Installationsanvisning av Jaguarmattan®
Produktbeskrivning
Jaguarmattan är en effektiv skrapmatta med öppen profil och dränerande undersida. Mattan består av 400 x 100 mm
moduler som enkelt byggs ihop till valfri storlek och form.

Bruksegenskaper
Det kraftiga bågformade mönstret skrapar effektivt av all grov smuts och ger en halksäker yta. Den öppna profilen ger
utrymme för att behålla stora mängder smuts och snö och den dränerade undersidan låter vatten rinna undan och golvet
ventileras. Den är enkel att bygga utan specialverktyg till valfri storlek, färgkombination och form och den är lätt att skära
för exakt måttanpassning. Jaguarmattan har låg vikt och är lätt ihoprullbar vilket underlättar mycket vid städning.
Vid ev skada kan enskilda moduler enkelt bytas ut och man slipper ersätta hela mattan.

Hopsättning av moduler till hel matta
Modulerna skall monteras överlappande för att ligga på tvären mot gångriktningen (jmf tegelstensmönster). Modulerna
trycks lätt ihop med tummen eller en gummiklubba. Vid montering av stora mattor kan det underlätta att doppa fästringarna
i tvålvatten (lite vanligt diskmedel och vatten) innan
man med en gummiklubba slår ihop mattan. Då glider
fästringarna lättare och monteringen går fortare.

Montering av färdig matta i nedsänkning
eller på golv
Jaguarmattan är ej fribärande utan skall läggas på plant och fast underlag. Den läggs med fördel placerad nedsänkt i golv
men kan även ligga fritt ovanpå golvet ev. försedd med mattramp. Mattan skall alltid tillverkas med ett övermått på 2% i
dess gångriktning för att minska risken för förskjutning vid hårt trafikerade entréer. Placera mattan med rätt sida, dvs med
dräneringskanaler och modulringarna/fästet, mot botten. Bågarna skall ligga i gångriktningen.
Om mattan levereras färdigmonterad är den gjord med ca 2% övermått och upplevs som för stor för golvnedsänkningen.
Tryck/tvinga ner mattan i nersänkningen så att den spänner mot kanten. Detta förhindrar att mattan ”krymper” eller förskjuts
i gångriktningen. Speciella måttanpassningar kan enkelt göras på plats med mattkniv eller avbitartång.

Monteringsankare (extra tillbehör)
Monteringsankare skall fästas i golvet vid mattans början och slut vid mattlängder överstigande 3 m
(1 ankare per modul i breddled var tredje meter i längdriktningen). Skruvas fast i golvet med lämplig
skruv (skruv medföljer ej). Mattans hålprofil trycks enkelt fast mot monteringsankaret och går sedan
lika enkelt att lyfta undan för städning.
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