
KRAIBURG maxiBOARD

MONTERINGSANVISNING

Placera maxiBOARDs1
sätt ihop dom tillsammans och för dom löst intill mattkanten

PRESSA 
INTE!!

eller eller
eller

för 3 cm mattor / utan plastlist:
Fransk pluggset ø 10 x 100 mm med
• motsvarande sexkantsskruv 
 (SW 13) - A2 
• motsvarande bricka ø 30 mm - A2
för 6 cm mattor / med plastlist: 
Fransk pluggset ø 10 x 135 mm med
• motsvarande sexkantsskruv
 (SW 13) - A2 
• motsvarande bricka ø 30 mm - A2

eller

ellereller

Vid användning av plastlist som mellanlägg (för mattor med 6 cm tjocklek):

för att uppnå rätt höjd på maxiBOARDs, 
plastlist som mellanlägg

Betongyta:
• jämn
• slät
• ren

Förutsättningar:
mattorna är redan 
installerade eller 
utlagda i båset

dessutom för 6 cm mattor:
plastlist (höjd 3 cm)

Vid installation av båspallmatta och maxiBOARD tillsammans, observera följande: 
Följ först monteringsanvisningarna till båspallmattan.
MEN: fastsättandet av mattans framkant sammanfaller med fastsättandet av maxiBOARD. 
Matta och maxiBOARD sätts fast tillsammans!
Undantag: först fäst fullständigt WELA LongLine mattan, och sedan installera maxiBOARDs.

!

För mätning: För 
markering:

För
utskärning:

För borrning och 
montering:

KRAIBURG 
fastsättningsdetaljer: 

Detta behövs för monteringen:

Tillbörlig installation kan avvika på grund av lokala bestämmelser.
Därför kan inte tillverkaren hållas ansvarig för installationen.

maxiBOARDs:
jämn temperatur: minst 5° C
till max 30° C (lagra i stallet tills 
samma temperatur uppnåtts)
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fäst maxiBOARDs i dom förborrade hålen:

Fastsättning

borra fäst skruv och bricka tills de är 
jämnt fästa, spänn inte för hårt!

för mattor med 3 cm tjocklek / utan plastlist: Fransk pluggset ø 10 x 100 mm
för mattor med 6 cm tjocklek / med plastlist: Fransk pluggset ø 10 x 135 mm

!

Använd alla markerade 
fästpunkter!

!

! Viktigt: 
sätt i plastpluggen omedelbart 
efter hålet är borrat (för att 
undvika att hålet fylls igen av 
borrdamm), borra inte nästa 
hål förrän det är gjort
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slå i plastpluggen 
så den sitter plant


