Maty przerostowe „WS Play”
Bezpieczne nawierzchnie na place zabaw
Instrukcja montażu
1. Oczyścić powierzchnię pod maty, trawę krótko przyciąć.
2. Oznaczyć powierzchnię przeznaczoną pod maty.
3. Maty przerostowe WS Play mają wymiary 1,5m x 1m. Należy zaplanować rozkład mat tak, aby uniknąć
niepotrzebnych cięć materiału.
4. Przed położeniem mat przerostowych należy wyrównać teren uzupełniając ewentualne wgłębienia gruntu
ziemią.
5. Na przygotowany teren należy zasiać trawę.
6. Na miękki, piaszczysty lub błotnisty teren zaleca się wyłożyć siatkę poziomującą.
7. Należy ułożyć maty przerostowe „WS Play” na oznaczonej wcześniej powierzchni. W razie potrzeby przyciąć
krawędzie maty.
8. Maty należy połączyć za pomocą opasek zaciskowych (trytytek) co 20cm wzdłuż krawędzi maty. Odstające
końcówki opasek przyciąć lub schować pod matę. Rogi mat należy połączyć przy pomocy dwóch opasek.
9. Obrzeża: odwinąć krawędź maty (ok. 15cm) następnie wykopać wgłębienie na głębokość ok. 5cm. (Rys. 1)
10. Odwinąć krawędź maty z powrotem na miejsce i przytwierdzić za pomoc a szpilki (pega). (Rys. 2)
11. Należy użyć pegów na rogach oraz w połowie szerokości każdej maty przerostowej.
12. Przysypać zewnętrzne krawędzie mat ziemią dla wyrównania powierzchni I ukrycia krawędzi. Zasiać trawę.
13. Upewnić się, że krawędzie mat są solidnie przytwierdzone. Niewykorzystane pegi mogą, w razie potrzeby,
posłużyć do zabezpieczenia mat i zapobiegania unoszeniu terenu.
Wymagane narzędzia:
• Rękawice – do przenoszenia i układania mat
• Nóż lub nożyce do cięcia – do przycinania mat i resztek opasek zaciskowych
• Gumowy młotek – do wbijania pegów
Pielęgnacja:
• Należy zachować szczególną ostrożność podczas koszenia trawy. Należy upewnić się, że ostrza kosiarki są
uniesiona podczas wchodzenia i schodzenia z powierzchni wyłożonej matami.
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