Bamboo
Monteringsvejledning

Montering og optagning af Nuway Bamboo måtter:
Generelt:

Nuway Bamboo er et løslagt måtteprodukt med skrabeskinner af bambus i stedet for metal.
Produktet er egnet til montering indendørs. Da bambus er et organisk naturmateriale, skal det,
både langs måttegravs-kanterne og ved måtter med flere sektioner ved siden af hinanden,
fastgøres ved hjælp af et todelt fixeringssystem. Systemet består af et basis- og et topprofil, der
både er enkle at montere, og giver let adgang ved rengøring eller når måtten skal fjernes.
Følg altid disse enkle retningslinjer:
• Måtteunderlaget skal være stabilt, tørt og plant til fuld understøtning af måtten
• Rengør altid undergulvet før montering
• Forsøg ikke at tvinge en måttesektion på plads
• Følg altid layouttegning ved montering

Montering af baseprofilet

Basisprofiler skal monteres i venstre og højre side (L / R) af måtterne samt i tilfælde af, at flere
måttesektioner skal placeres ved siden af hinanden.
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Basisprofiler skal skrues fast i undergulvet ved hjælp af de medfølgende expansions-dyvler og
skruer. Basisprofilet er forboret for at hjælpe denne proces. Det er vigtigt at markere
borepunkterne på gulvet omhyggeligt, så borepunkterne svarer til hullerne i det forborede
baseprofil, og at alle basisprofiler er placeret korrekt i forhold til måttesektionerne. Sæt først
gulvdyvlerne i, og placer derefter baseprofilet ovenpå og skru dem fast i gulvet (se billedet
ovenfor).
Til udlægning langs siderne af måtten leveres der profilafstandsstykker (ca. 10 mm brede) til at
støde op mod måttegravsrammen på hhv. højre og venstre side. Afstandsstykkerne kræver ikke
fastgørelse til gulvet. Se tegningen.
Indbyg en tolerance på 2 mm mellem måttekant og basisprofil, når du installerer Nuway
Bamboo. Når alle basisprofiler er monteret, kan måtterne lægges på plads efter layouttegningen.
På større områder, hvor mere end et basisprofil skal bruges, anbefales det, at
sammenføjningerne forskydes i forhold til topprofilet.

Topprofilet kan nu blot skrues ned i basisprofilen med de medfølgende skruer. Brug en 4 mm
unbrakonøgle. Pas på, at de øverste profilskruer ikke strammes for hårdt.

Optagning af måttesektioner
Fjern de øverste profilskruer, og gem dem (de skal anvendes ved genmontering). Topprofilet kan
nu fjernes forsigtigt ved hjælp af en skruetrækker.
Når man har fjernet topprofilet kan de individuelle måttesektioner løftes ud af måttegraven. Vær
omhyggelig med at forhindre, at topprofilet bøjes, specielt der hvor profilets låseskruer er
placeret,
Når du lægger måttesektionerne tilbage, skal du altid sikre dig, at den samme måttesektion
placeres på det samme sted, som den blev fjernet fra.
Det øverste profil kan nu blot skrues fast igen i basisprofilet ved hjælp af skruerne.
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