Nukkamaton asentaminen
Seuraavassa kuvattu asennustapa on
tarkoitettu vain ohjeistukseksi. Valmistaja ei
vastaa asennustyöstä ja mahdollisista
asennusvirheistä. Asennusohjeessa kuvataan
maton kiinnittäminen, saumaaminen ja
reunojen viimeisteleminen. Nukkamatto
tulee levittää 24 tuntia ennen asennusta
tilaan, jonka lämpötila on vähintään +18 °C,
jotta matto mukautuu ympäröivään
lämpötilaan ja ilmankosteuteen.

1. Levitä nukkamatto tilaan pitkittäissuunnassa jos
mahdollista, jotta saumakohtia syntyy
mahdollisimman vähän. Vältä saumakohtia
oviaukoissa ja kovalle kulutukselle altistuvilla
alueilla. Mittaa huoneen pituus ja leikkaa rullasta
ensimmäinen kaistale. Jätä pituuteen 75 mm
ylimääräistä reunojen viimeistelyä varten. Ota
huomioon oviaukot, syvennykset ja muut
mahdolliset kulmat. Aloita maton asentaminen tilan
kauimmaisesta nurkasta oviaukkoon nähden. Aseta
ensimmäinen pituus paikoilleen niin, että pituuden
päiden viimeistelyvara tulee hieman seinää vasten.

2. Piirrä kynällä merkkiviiva lattiaan maton
sisäreunaa pitkin kiinnitysaineen levittämistä
varten.

5. Taita pituuden pää pituuden puoliväliin.
Varmista, että pituus ei ole siirtynyt pois
paikoiltaan. Levitä sopiva kiinnitysaine lattiapintaan
aineen valmistajan ohjeiden mukaan seinästä
20 cm:n päähän merkkiviivasta. Taita pituus
huolellisesti takaisin paikoilleen ja kiinnitä se
jyräämällä kohta 68 kilon painoisella mattojyrällä.
Kiinnitä pituuden toinen pää.

3. Taita pituuden pää suunnilleen pituuden
puoliväliin. Varmista, että pituus ei ole siirtynyt pois
paikoiltaan. Levitä sopiva kiinnitysaine lattiapintaan
aineen valmistajan ohjeiden mukaan 20 cm
ensimmäisen merkkiviivan sisäpuolelta 20:n päähän
toisesta merkkiviivasta. Taita pituus huolellisesti
takaisin paikoilleen ja kiinnitä se jyräämällä kohta
68 kilon painoisella mattojyrällä. Kiinnitä pituuden
toinen pää. Asenna seuraavat pituudet samalla
tavalla

4. Mittaa ja leikkaa seuraava pituus rullasta. Aseta
pituus paikoilleen niin, että sen reuna tulee noin
5 cm edellisen pituuden päälle. Piirrä kynällä
saumakohdan merkkiviiva lattiaan maton reunaa
pitkin.

8. Kun lattia on päällystetty kokonaan, jyrää
päällyste uudelleen mattojyrällä maton
kiinnittymisen varmistamiseksi.

6. Leikkaa maton seinän viereiset reunat sopiviksi
terävällä veitsellä tai mattoleikkurilla.

7. Aseta suora mitta tai vastaava mattopituuksien
toistensa päälle menevien reunojen keskikohtaan ja
leikkaa ylimääräinen matto pois molempien
mattopituuksien läpi mitan reunaa pitkin terävällä
veitsellä. Taita reunat maton päälle ja levitä
kiinnitysainetta lattiaan. Aseta matonreunat
takaisin paikoilleen kiinnitä jyräämällä 68 kilon
painoisella mattojyrällä.

Tässä oppaassa kuvattu asennustapa on tarkoitettu
vain ohjeistukseksi. Valmistaja ei vastaa
asennustyöstä ja mahdollisista asennusvirheistä.
Asennusohjeessa kuvataan maton kiinnittäminen,
saumaaminen ja reunojen viimeisteleminen.
Nukkamatto tulee levittää 24 tuntia ennen
asennusta tilaan, jonka lämpötila on vähintään
+18 °C, jotta matto mukautuu ympäröivään
lämpötilaan ja ilmankosteuteen.

