
Instalacja - przewodnik
Superdry Heavy Traffic

Zastrzeżenie

Zalecamy użycie środka 3M Surface Cleaner lub preparatu o podobnym składzie do odtłuszczenia 
powierzchni podłogi oraz gumowego podłoża maty. Proszę nie stosować agresywnych środków czyszczących 
zawierających alkohol, aceton lub substancji o podobnych właściwościach, które mogą reagować z gumowym 
podłożem maty, co wpłynie na proces klejenia taśmy.  

Proszę nie obracać kół wózka widłowego, paletowego i innych ciężkich pojazdów, ani nie wykonywać 
manewrów okrężnych podczas poruszania się po macie.

W razie wątpliwości proszę skontaktuj się z nami:
zadzwoń: +12 446 92 30 lub napisz: sales@cobaeurope.pl

www.cobaeurope.pl         @COBAeurope44
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Superdry Heavy Traffic Instalacja - przewodnik

Poproś drugą osobę do pomocy   
Po nałożeniu pasków taśmy na tył maty usuń papier 
zabezpieczający. Teraz chwyć z drugą osobą 
dwie krawędzie maty i klejącą stroną dopasuj do 
odpowiedniego miejsca na podłodze.

Powtórz cały proces z kolejnymi matami, jeśli masz 
do pokrycia większą powierzchnię podłogi.

Nałóż taśmę na krawędzie 
maty oraz przynajmniej 6 
pasków o długości 1800 mm 
wzdłuż dłuższej krawędzi maty.

Zdejmij papier zabezpieczający

• czysta ściereczka
• miarka
• szczotka i szufelka
• wiadro i mop
• środek czyszczący
• 3M Surface Cleaner
• nożyczki

Materiały

• Superdry Heavy Traffic
• taśma dwustronna

Materiały i narzędzia

Superdry Heavy Traffic

Przygotowanie

Najlepsze rezultaty uzyskuje się układając Superdry Heavy Traffic na płaskiej i czystej podłodze. Wystarczy pamiętać o tych kilku 
prostych czynnościach, aby uzyskać trwałe i estetyczne wykończenie podłogi:

Czyszczenie
Wyczyść dokładnie istniejącą podłogę, upewnij 
się, że nie ma na niej tłustych plam z oleju i smaru. 
Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz 
wolna od kurzu i brudu.

Naklejenie taśmy dwustronnej        
Potnij taśmę na paski dopasowane do długości maty. 
Przyklej jedną stronę taśmy do tylnej części maty jak 
pokazano na rysunku na drugiej stronie.

Przygotowanie maty         
Upewnij się, że tył maty jest czysty,  odtłuszczony, 
wolny od kurzu i brudu.

Montaż


