
KRAIBURG KURA Rotary
in de melkcarroussel

Matten plaatsen

de mat gelijk met 
de rand plaatsen!

voorbeeld

MONTAGEHANDLEIDING

Meten: Markeren: Snijden: Boren en bevestigen:

of

of

KRAIBURG
bevestigingsmateriaal: 

optioneel voor beton:
• spijkerpluggen ø 8 x 60 mm - A2
• carrosseriering ø 30 mm - A2

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te 
hebben: minimaal +5° C en maximaal 
+30° C (afhankelijk van de uitgangs-
temperatuur bij levering)

Betonvlak:
• dient schoon te zijn 
• dient vlak te zijn
Beton:
• dient minstens 10 cm dik

Vereisten:

Dit heeft u nodig:

1
begin met de eerste mat  passend te plaatsen bijv: 
door de eerste zijkant tegen een standpijp te plaatsen

of
of

of

matten losjes in elkaar drukken, 
de matten wat optillen en daarna 
gelijkmatig iets uit elkaar trekken

Spanning vermijden!

NIET 
HARD
DRUKKEN!

NIET AAN 
ÉÉN ZIJDE 
TREKKEN!

!

Bij lage temperatuur: de matten zodanig uit
elkaar trekken dat bij de puzzelverbinding een spleet 
zichtbaar is.

!

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

Kura Rotary: max. 3% afschot
Profikura Rotary: max 6% afschot

• 
• 
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MONTAGEHANDLEIDING2

Waar nodig, matten vastzetten 

indien nodig kunt u de mat bij de binnenradius met 3 spijkerpluggen vastzetten:

spijkerplug en carrosseriering 
inslaan tot deze iets verzonken 
in de mat liggen

boren kunststofplug 
inslaan

Tip: om te testen of de 
spijkerplug voldoende 
verzonken is geplaatst 
kun je een metalen voor-
werp (bijv. een hamer) 
over de mat strijken 
wanneer je metaalgeluid 
hoort dient de spijker-
plug dieper te worden 
ingeslagen!

een kleine
spleet moet
zichtbaar zijn

Niet te ver inslaan!

Er mag geen
spanning
onstaan en
de mat mag 
niet gaan 
golven!

!
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Aanpassen2
uitsparingen in de mat uitsnijden Tips om snijden:

• mes licht bevochtigen
• matten licht uit elkaar 
 trekken

3

Tip: gebruik
een tang om
kleine stuk-
ken te snijden

let op: de radius op de mat 
overnemen zodat de uit-
sparingen precies passend 
gesneden kunnen worden

!

Tip: 
duimstok buigen om de 
straal en afmetingen over 
te nemen.

voorbeeld:

maten opnemen van de betonvloer maten overnemen op de mat 

uitgangspunt 
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