
KRAIBURG VITA
MONTAGEHANDLEIDING

VITA Border (frameprofiel) plaatsen

VITA Border (frameprofiel) door de voorgeboorde gaten vastzetten

VITA Cup (schalenmat) in het gemonteerde frame plaatsen
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Meten: Markeren: Snijden: Boren en bevestigen:

of

of

KRAIBURG 
bevestigingsmateriaal: 

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

plug ø 10 x 100 mm met
• houtdraadbout (SW 13) - A2
• carrosseriering ø 30 mm - A2 
kruiskopschroef ø 6 x 80 mm

Matten:
dienen een gelijkmatige tempera-
tuur te hebben: minimaal
+5° C en maximaal +30° C
(afhankelijk van de uitgangstem-
peratuur bij levering)

Betonvlak:
• glad 
• schoon

Vereisten:
Voor het dierwelzijn en het 
drooghouden van de mat 
is licht instrooien aan te 
bevelen! (bijv. zaagsel of 
mineralen)

Dit heeft u nodig:

of
of

of of

frameprofiel aan het te plaatsen vlak aanpassen

complete vlak met ondermatten voegloos plaatsen als 
het nodig is dan de matten bijsnijden en passend maken

opening naar boven

muur

aan de 
binnenrand boren

door de voor-
gefabriceerde 
gaten boren

kunststofplug 
inslaan

houtdraadbout en 
carrosseriering indraaien

> plug 10 x 100 mm

schalenmatten kunnen 
dwars of in de lengte van 
elkaar geplaatst worden

Belangrijk: wanneer er 
afgesneden wordt gelijk 
boren en verzinking 
plaatsen!

Bouten aandraaien tot ze 
gelijkmatig vastzitten.
Niet te ver draaien, vast 
is vast!

!

!

7 cm

6 cm

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!
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VITA LongLine (toplaag) uitrollen en positioneren

KRAI-PUR (schuim) over de ondermatten plaatsen
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muur

schuimplaten voegloos plaatsen als het nodig is dan de 
platen bijsnijden en passend maken

schuimplaten kunnen 
dwars of in de lengte van 
elkaar geplaatst worden

VITA LongLine (toplaag) met VITA Top (afdekrand) vastzetten6

uitstekende delen van 
de mat op de rand afsnijden

om de 40 cm in de groef vast maken
> kruiskopschroef 6 x 80 mm 

afdekrand langs de muur op de 
toplaag leggen

• hoogste   
 kant aan   
 muurzijde
 
• stevig 
 tegen de 
 muur

BA

Schroeven aan draaien tot 
ze gelijkmatig vastzitten. 
Niet te strak!

!

ca. 40 cm
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dit gedeelte 
wordt over 
het algemeen 
afgesneden

optioneel 
af te snijden


