
KRAIBURG-matot muille alueille
profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

Mattojen asentaminen

ASENNUSOHJE

tai

tai

(profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form: Kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)

1
Aloita suorasta reunasta!

tai
tai

profiKURA Flex, KURA Flex ja SIESTA voidaan yhdistää monella tavalla 
Interlock-liitoksista:

Koneellinen lannan-
poisto ja mattojen 
päällä ajaminen:
Noudata Kraiburgin ohjeita 
koskien mattojen päällä 
ajamista

profiKURA Form / KURA Form / pediKURA Form 
toimitetaan yhdessä asennuskaavion kanssa (teknisistä 
syistä johtuen toistensa kanssa yhteydessä olevia 
alueita ei ole standardinmukaisesti liitetty toisiinsa 
Interlock-liitoksilla)

Aseta matot koko alueelle

Yhdistä matot kevyesti, nosta 
niitä hieman ja vedä tasaisesti ja 
kevyesti irti toisistaan

Ohje: Jännityksettömän asennuksen helpottamiseksi suosittelemme suurten alueiden jakamista 
tasaisesti ja kork. 2 cm sauman jättämistä väh. 12 m välein.
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Etäisyys 
sivureunaan:  
2 cm
(väh. 1 cm -  
kork. 6 cm) !

2 cm

Koska paikalliset olosuhteet voivat vaihdella suurestikin, 
valmistaja ei ole vastuussa asentamisesta!

Matot:
tasainen lämpötila: 
väh. 5 °C ja kork. 30 °C 
(säilytä asennuslämpötilassa)

Betonipinta:
• väh. 10 cm paksu ja tasainen 
• ei reikiä 
• ei kohoumia
• profiKURA/pediKURA: kaato kork. 6 %
• KURA/SIESTA: kaato kork. 3 %

Valuasfaltti:
• kork. 3 cm paksu 
• pohja: väh. 10 cm
 paksu, vankka betonikerros

Edellytykset:

Valuasfaltti voi käytössä 
muuttaa muotoaan paljonkin.

Mittaukseen: Merkitsemiseen: Leikkaamiseen: Poraamiseen ja 
asentamiseen:

KRAIBURG kiinnitysosat:

Näitä tarvitset:

Betoni:
naulatulpat ø 10 x 80 mm - A2 ja
aluslevy ø 30 mm - A2

Valuasfaltti:
naulatulpat ø 10 x 120 mm - A2 ja
aluslevy ø 30 mm - A2

Alhaisissa lämpötiloissa: Vedä Interlock- 
liitosta erilleen niin, että palojen väliin jää rako

Vältä liitoksen jännittämistä!

ÄLÄ 
PURISTA!

ÄLÄ VEDÄ  
VAIN 

TOISELTA  
PUOLELTA!
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ASENNUSOHJE2

Kiinnittäminen

Kiinnitä matoissa valmiina olevia reikiä käyttäen

!
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Sovittaminen2

3
!

Etäisyys lypsysyvennykseen: 1 cm

Etäisyys seinään: 2-4 cm

Lypsy- 
syvennys

1 cm

Sivuseina

      SIESTA:
matot voidaan 
asentaa kor-
keintaan 15 m² 
alueille myös 
kiinnittämätta

2-4 cm

Alueen alussa ja lopussa olevat 
Interlock-liitokset voidaan leikata 
pois.

Leikkaa mattoon 
tarvittaessa 
sopivat aukot

Lyö naula ja aluslevy
kunnes ne ovat kunnolla
kiinnittyneet ja hieman uponneet

Poraa Lyö muovitulppa 
tasaisesti sisään

1 Mattojen asentaminen lypsyasemalle

Standardinmukaisesti 
matot kiinnitetään 
yhdeltä sivulta  
(tulpat), jolloin  
mattojen alle jäävä 
alue on helpompi 
silloin tällöin  
puhdistaa.

Matot voidaan 
myös kiinnittää 
joka sivulta

Esimerkki 2: 
kiinnitys koko 
alalta

Po
is

to
ko
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Esimerkki 1: 
kiinnitys sei- 
nän puolelta

Esimerkki 3:
kiinnitys lypsy- 
syvennyksen 
puolelta

Esimerkki 4:  
kelluva asennus  
(ei kiinnitystä)

Lypsysy- 
vennys

Jos yksittäiset matot leikataan paikan 
päällä mittojen mukaan:
kiinnitä tasaisin välein leikatusta reunasta

Betoni: tulpat ø 10 x 80 mm
Valuasfaltti: tulpat ø 10 x 120 mm

Ohje: 
tarkasta liikuttamalla tasaista 
metallista esinettä (esim. 
vasara) kiinnityskohdan pääl-
tä. Jos kiinnitys vielä tuntuu, 
lyö se syvemmälle! Väliin on jäätävä 

pieni rako

Älä lyö liian kovaa!

Matot eivät saa 
jännittyä, eikä 
matto saa 
taipua!

Leikkausohjeita:
• Kostuta terä kevyesti
• Vedä matot hieman erilleen 
 toisistaan 
• Käytä pihtejä pienten 
 palasten erottamiseksi
• Sähköinen lehtisaha on paras 
 vaihtoehto profiKURAn ja pediKURAn  
 leikkaamiseen
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