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MONTAGEVEJLEDNING
HULMÅTTER

Nem og hurtig installation
Anbefalet udstyr: 
Arbejdshandsker, målebånd, kraftig kniv, gummihammer.

Udjævn ujævne områder med udlægning af jord/muldjord og 
så græsfrø samtidigt. På bløde, sandede eller sumpede arealer 
kan underlaget med fordel stabiliseres med udlægning af 
armeringsnet.
Forbind alle hjørnesamlinger med kabelbindere. Sammenbind 
derefter alle andre samlinger med kabelbindere med 25 cm 
afstand. Drej låsen på kabelbinderne så den placeres under 
måtterne.

Rul måtterne lidt tilbage og fjern græstørvet rundt i kanten.
Rul måtterne ud igen og fastgør dem til underlaget med 
pløkke igennem de store huller i måtterne. Anvend en pløk i 
hvert hjørne og på midten af kanten af de yderste måtter.

Opfyld den skrå fordybning langs periferien af området med 
jord/muldjord for at opnå en plan flade. Tilså det opfyldte 
område med græsfrø.

Klip græsset så kort som muligt og fjern det afklippede græs. 
Afmærk arealet, hvor hulmåtterne skal udlægges. Lav en plan 
for arealet, således at antallet af tilskæringer og spild 
minimeres.
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Vedligeholdelse:

• Tag om muligt ikke arealet i brug inden det nysåede græs har fået et solidt 
 fæste.

• Vær forsigtig ved klipning af græsset. Løft græsslåmaskinen til højeste position  
 når der køres på måtterne.

• For at opretholde faldhøjden kan man med fordel en gang årligt løfte måtterne  
 fri af underlaget og derved bevare måtternes stødabsorberende effekt.

Husk at lægge måtterne i forbandt som illustreret nedenfor.

Pløkke
Kabelbindere

Kontroller at alle hjørner er fastgjort med pløkke. Anvend ekstra 
pløkke i kanterne, hvor måtterne er blevet tilskåret til legered-
skaberne. Overskydende pløkke kan anvendes til yderligere 
sikring af måtterne. 
Hvis underlaget er meget skrånende kan man med fordel sik-
re måtterne yderligere med pløkke. Hvis underlaget er meget 
hårdt og det derfor ikke er muligt at slå pløkkene helt i, bør 
pløkkene afkortes eller man kan forbore.


