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Forudsætninger
MatLine måttesystemet kan indbygges i såvel tunge betonkonstruktioner som lette træbjælkekonstruktioner. Den viste konstruktion er et eksempel på en vejledende byggemetode i beton.
Byggemetoden og anvendte materialer skal være egnede og godkendte til formålet.
Tilslutningen til kloaksystemet skal udføres af en autoriseret håndværker. Af sikkerhedsmæssige
årsager bør udsparing dækkes til under byggefasen. Udvis forsigtighed når måtten løftes, åbnes
og lukkes. Rengør kun armaturet, når måtten er fastlåst i lodret sikkerhedsposition. Brug den
medfølgende løftekrog når måtten åbnes og lukkes, og lad aldrig legemsdele eller andet komme i
klemme mellem måtten og rammen.
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50 mm

1

Rørinstallationen etableres
inklusiv en P-vandlås (110 mm
rørdimension)

2

Målsat tegning af rørinstallation
(vægtykkelse 400 mm
& døråbning 1010 mm)

6

Markér eventuelt på isoleringen
hvor udsparingen skal være
(Bredde 1250 mm og 1000 mm
dyb)

3

Terrændækket isoleres ifølge
gældende byggeregler

7

Radonspærre, armeringsnet og
gulvvarmerør etableres

4

Det højdetilpassede kloakrør
sættes i P-vandlåsen

8

En udsparing i træ på cirka
1250 mm i bredden og 1000 mm
i dybden etableres
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5

Den endelige højde på kloakrøret
afsættes 50 mm under færdig
betonoverflade
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9

Indervægge etableres og
det omkringliggende beton
færdigstøbes

10

Et betonlag udlægges hvor
MatLine armaturet skal
monteres

11

MatLine armaturet monteres
på kloakrøret og trykkes
samtidig ned i den våde beton

13

Når MatLine armaturet ligger
korrekt kan det faststøbes

14

Dækpladen i skum kan
ligge i armaturet under hele
byggeprocessen indtil MatLine
måtten færdigmonteres

15

Når fliserne skal monteres
ilægges MatLine rammen som
det første
Example: 4 mm / (12 mm)

(12 mm)
4 mm

17 mm

12

Højden på armaturet skal følge
højden på det støbte betondæk

16

(25 mm)

7 mm

4 mm

2 mm

(15 mm)

(12 mm)

(10 mm)

Benyt afstandsklodserne,
for justering af rammehøjden,
så rammen passer til den
endelige flisehøjde
(min-max: 8 -25 mm)
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17

MatLine rammen fastspændes
med alle seks skruer og kan
forskydes i 2 retninger

18

Når fliseskabelonen ligger over
rammen, skaber den en fuge på
3 mm mellem rammen og
fliserne, hvis flisen stødes helt
op til metallåget

19

Når fliserne er lagt, kan selve
måtten monteres, ved at
fastspænde to skruer; én i hver
side

20

Sandfanget ilægges

21

Færdig MatLine installation

vedligeholdelse

A

En krog medfølger til op og
i-lukning af måtteelementet

B

VIGTIGT: Vær forsigtig under op
og i-lukning af måtteelementet
for at undgå at emner kommer
i klemme mellem rammen og
måtten, som er relativ tung
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Tilbehør

Højdejusterbare fødder kan
købes som tilbehør, hvis
installationen kræver det

Nemt udskiftelige nylonbørster
kan tilkøbes
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