
 

 
Instrukacja montażu Coral Grip  strona 1 

 
 
Instrukcja montażu Coral Grip 

 

 Maty Coral Grip, zarówno w wersji Everfort® o podłożu z PVC oraz o otwartej 
budowie bez warstwy spodniej, mogą być ułożone luźno na każdym twardym 
i stabilnym podłożu. 

 Przed rozpoczęciem cięcia na wymiar, matę Coral Grip należy rozwinąć 
i pozostawić rozłożoną płasko w temperaturze pokojowej przez co najmniej 
8 godzin. 

 Coral Grip o otwartej strukturze należy ciąć na długości o 2% większej niż 
wymagana w celu odpowiedniego ułożenia maty. 

 

Instrukcja uzyskania niewidocznych łączeń Coral Grip 

 

 

 

 
 
 
 

 Przed rozpoczęciem cięcia na wymiar, matę Coral Grip należy rozwinąć i 
pozostawić rozłożoną płasko w temperaturze pokojowej przez co najmniej 8 
godzin. 

 Wszystkie paski muszą być ułożone w tym samym kierunku. 

 Krawędzie na łączeniach muszą być ucinane prosto. 

 Należy ułożyć obie krawędzie na taśmie do łączenia krawędzi brytów. Należy 
podnieść krawędzie, jedna po drugiej, i zaaplikować klej do spajania na zimno 
(A). 

 Należy pozostawić materiał do wyschnięcia. 

 Następnie rozgiąć łączenie i zaaplikować klej do spajania na zimno w głąb 
łączenia (B). 
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 Zgiąć krawędzie do siebie i mocno przycisnąć. 

 Aby uzyskać idealne połączenie należy na materiale ułożyć obciążenie 
i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 8 godzin. 

 

Instrukcja dopasowania profilu krawędzi 

 

 Przed rozpoczęciem cięcia na wymiar, matę Coral Grip należy rozwinąć i 
pozostawić rozłożoną płasko w temperaturze pokojowej przez co najmniej 8 
godzin. 

 Należy upewnić się, czy wewnętrzny profil maty jest ścięty pod kątem prostym. 

 Użyć profilu naprowadzającego tylko na stronach, z których generowany jest ruch 
pieszych. Jeżeli profil naprowadzający jest użyty ze wszystkich czterech 
kierunków, może to prowadzić do deformacji maty. 

 Należy zaaplikować klej do spajania na zimno na płaskiej powierzchni profilu (C). 

 Aby uzyskać idealne połączenie należy na materiale ułożyć obciążenie  
i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 8 godzin. 


