Entrance SCRAPE - skrapmattor

Jaguarmattan installation / skötsel
Ihopsättning av moduler till hel matta
Modulerna monteras överlappande i s k tegelstensmönster och ska ligga på tvären mot gångriktningen. För att
underlätta sammanfogningen kan man doppa modulernas kanter i tvålvatten (lite vanligt diskmedel och vatten), därefter slås de lätt samman med en gummiklubba.

Placering av färdig matta i nedsänkning eller direkt på golv
• Jaguarmattan är ej fribärande utan ska läggas på ett
plant fast underlag, i nedsänkning eller med mattramp.

• Placera mattan med rätt • Rätt sida upp. Bågarna
sida ner, dvs dränerings- ska ligga i gångriktningen.
kanaler och modulringar/
fästen, ska ligga nedåt.
• Mattan byggs/ska byggas med ett visst övermått, ca 2%
i gångriktningen, för att förhindra förskjutning i nedsänkningen vid hårt trafikerade entréer. Tryck/tvinga ner mattan
i nersänkningen så att den spänner mot kanten.
Tryck ner
Lyft upp

Lagning av skadad matta
Modulerna kan enkelt bytas ut vid skada. Drag loss de skadade modulerna med händerna och ersätt med nya. Tryck
ihop fästringarna för hand eller med gummiklubba.
Städning / rengöring
Jaguarmattan kan borstas eller spolas av vid rengöring
(även högtryckstvätt). Vanliga golv/allrengöringsmedel kan
användas. Rulla ihop mattan för att komma åt att städa
under. Vid stora mattor rekommenderas att man rullar
ihop halva mattan från ena änden och
rengör nedsänkningen, därefter rullar
tillbaka och gör samma sak med den
andra halvan.
Extra tillbehör
Monteringsankare för
mattor längre än 3 m

Monteringsankare används för att förhindra att mattan förskjuts i gångriktningen vid hårt trafikerade entréer.
De ska skruvas fast i golvet (skruv
medföljer ej) vid mattans början och
slut vid mattlängder överstigande 3
m, samt en rad var tredje meter vid
långa längder. Ett ankare per modul i
breddled. Mattans hålprofil trycks enkelt fast mot monteringsankaret och
går sedan lika enkelt att lyfta undan
för städning.

6m

3m

Gångriktning
1,2 m

• Speciella måttanpassningar görs enkelt på plats med en
mattkniv.
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