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Mat-in-a-Box är en enkel och snabbt installerad entrématta, men installationsanvisningarna bör följas för att få en högkvalitativ och problemfri
installation.
Före installationen bör en fullständig inspektion av underlaget genomföras för att säkerställa att undergolvet är slätt och fritt från grus, olja, fett
och damm eller föroreningar som kan förhindra en bra passform. Eventuella skador på golvet skall lagas och tillåtas torka före installation.
Produkten ska alltid monteras direkt på underlaget.
Mat-in-a-Box levereras i komponentformat - varje låda innehåller 16 x 2 meter längder av mattsektioner (PVC-u-bas med textila inlägg) ihopklickade
som 8 par; 1 x 2m kantlist och 1 x 2m stödstycke.
Obs! RAM012 och Gradus Grip måste beställas separat där mattan ska monteras på befintligt golv.
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Mattprofilerna skall installeras i klimatmässigt kontrollerade förhållanden och ska acklimatiseras till rumstemperatur i 24 timmar före installationen.
Den ideala temperaturen är mellan 16 ° C och 18 ° C. Obs! Om mattan som ska installeras är större än 2 meter bred, ska sektionsparen separeras
före acklimatisering och installation.
Mat-in-a-Box är konstruerad att installeras i förband för mattor med en annan
bredd än meter. Delar som sågas av från en längd kan användas i en annan rad
för att minimera spill och se till att fogar är säkra. För att uppnå osynliga
sammanfogningar mellan sektioner är det nödvändigt att se till att sektionerna
kapas i 90° vinklar. En fintandad klinga på en kap- & gersåg ska användas för att
såga matsektionerna. Delar som är mindre än 200 mm ska inte användas.
Sektionerna ska skäras i längder som inte tillåter närliggande rader att skarvas
inom 200mm av varandra och så att det undviks att korta sektioner placeras intill
varandra. Det är bäst att planera uppdelningen av sektionerna innan de skärs.

Installationsexempel 2,5m bredd (ej skalenlig)

Ytmonterat alternativ
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1.	Planera mattsektionernas layout innan du skär dem (se riktlinjerna ovan). Spara 53mm på alla sidor för RAM012 rampsektionen som effektivt
skapar en ytmonterad mattram.
2.	Mattsektionerna ska klickas ihop i det område där mattan ska installeras med början längst bort från ingången. Kantlisten ska installeras sist
vid kanten av mattan närmast ingången. Mattan är konstruerad i storlek så att den avslutas med en kantlist.
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3.	Börja med att sätta in stödstycket under mattsektionen (sektionerna) som gränsar mot kanten på första sektionen
längst bort från ingången. Klicka ihop mattsektionerna antingen för hand eller genom att försiktigt knacka med en
gummiklubba, så att de klickar samman längs hela längden (ett “snap” kan höras). När sektionerna är klickade
ihop kan de glida längs intilliggande rader genom att trycka eller försiktigt knacka på slutet av en sektion. Justera
sektionen ändar till en rak kant på ena sidan och se till att en rätvinklig kant skapas även på motsatt sida genom att
såga sektionerna. Fyll på med sektioner till max 40mm av den avsedda storleken i trafikriktningen (DOT*) återstår.
4.

Skär till kantlisten till sista delen av mattan för att avsluta mattan på framkanten (närmast ingången).

5.	Se till att mattan är i önskad position. Använd RAM012 rampsektionen för att bilda en förankringsram genom att noga gira alla hörn.
Testa rampsektionerna för att kontrollera passa passformen.
6.

Applicera en 3mm sträng av Gradus Grip till undersidan av RAM012 rampsektionen som i bilden nedan.
Gradus Grip

7.	Håll RAM012 i en vinkel så att limet inte kommer i kontakt med golvet, lyft mattans kant och för in rampsektionens läpp tills rampens vertikala
yta kommer i kontakt med mattkanten. Tryck försiktigt RAM012-rampen ner mot golvet samtidigt som den trycker mot mattans kant.
Montera alla 4 kanterna på rampramen, var försiktig så att du inte trycker på mattan ur riktningen. Tillåt den torka ca 1 timme efter fixering
innan du öppnar området för trafik. Installationen bör kontrolleras för att säkerställa god vidhäftning innan du öppnar området.
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1.	Planera mattsektionernas layout innan du skär dem (se riktlinjerna på föregående sida). Ett utrymme på 3 mm mellan innerväggarna/ramkant
och kanterna på mattpartierna krävs för att möjliggöra värmeutvidgning.
2.	Matsektionerna ska monteras i det område där mattan ska installeras med början längst bort från ingången.
Kantlisten ska installeras sist vid kanten av mattan närmast ingången.
3.	Sätt in stödstycket under mattsektionen (sektionerna) som gränsar mot kanten på mattan längst bort från ingången.
Klicka ihop mattsektionerna antingen för hand eller genom att försiktigt knacka med en gummiklubba, så att de
klickar samman längs hela längden (ett hörbar “snap” kan höras). När sektionerna är klickade ihop kan de glida
längs intilliggande rader genom att trycka eller försiktigt knacka på slutet av en sektion. Justera sektionen ändar
till en rak kant på ena sidan och se till att en rätvinklig kant skapas även på motsatt sida genom att såga sektionerna.
Fyll på med sektioner till max 40mm av den avsedda storleken i trafikriktningen (DOT*) återstår.
4.	Skär till kantlisten till sista delen av mattan för att avsluta mattan på framkanten (närmast ingången). Vid behov ska kantlisten skäras med hjälp
av en mattkniv för att säkerställa en säker passform och snygg yta. Var noga med att skära räta vinklar.

* DOT = direction of traffic
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