Entrance SCRAPE - skrapmattor

Jaguarmåtte installation / vedligeholdelse
Montering af moduler til hele måtter
Modulerne monteres overlappende i de såkaldte murstens
mønstre og bør ligge vinkelret på gå-retningen. For at lette
monteringen kan man dyppe modulernes kanter i sæbevand,
hvorefter de lettere slås sammen med en gummihammer.

Rengøring
Jaguarmåtten kan børstes eller spules ved rengøring (også
højtryksrenser). Almindelige rengøringsmidler til gulve kan
anvendes. Rul måtten sammen for at komme til at gøre
rent nedenunder. På store måtter anbefales det at rulle
halvdelen af måtten sammen og rengøre, rul derefter tilbage og gør det samme med den anden halvdel.
Ekstra tilbehør
Monteringsankre for måtter
længere end 3 m

6m

Placer den færdige måtte i en nedsænket ramme
eller direkte på gulvet
• Jaguarmåtten er ikke selvbærende, den skal lægges på en
plan overflade, en nedsænket ramme eller i en måtteramme.

• Placer måtten med den
rigtige side nedad, dvs. afvandingskanaler og modulringene / beslag, skal
vende nedad.

• Den rigtige side op. Buerne
skal ligge i gangretningen.

Monteringsankre bruges til at forhindre måtten i at forskubbe sig i
gangretningen ved stærkt trafikerede
indgange. De skal skrues fast i gulvet
(skruer medfølger ikke) ved måttens
begyndelse og slutning, når måtten
er over 3 m. Derefter en række for
hver tredje meter. Et anker pr modul
i bredden. Måttens hulprofil trykkes
mod monterings ankeret og kan efterfølgende tages af for rengøring.
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• Måtten skal bygges med et vist overmål, omkring 2%
i gangretningen, for at forhindre forskydning i nedsænkning i meget trafikerede indgange. Tryk/tving måtten i nedsænkningen så den spænder mod kanten.
• Specielle tilpasninger gøres lettest med en hobbykniv.
Reparation af beskadiget måtte
Modulerne kan let udskiftes, hvis de bliver beskadiget.
Fjern de beskadigede moduler og erstat med nye. Klem
låseringene sammen med hånden eller brug en gummihammer.
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1,2 m
Indstøbningsramme
Den består af vinkel profiler (L). Rammen er forberedt til
montering med vinkelrette hjørner og formonterede kraftige hjørnebeslag, hvilket sikrer en præcis fastskruning.
Hjørnebeslagene fylder 7 mm under rammen. Rammen
kan også leveres i længder med den ønskede måtte.

Måtterampe
Bestilles tilpassede måtter leveres de i dele med vinkelrette
hjørner. Leveres med skrå kant for at mindske risikoen
for at snuble og indrammer måtten, når den er placeret
ovenpå et gulv.

