POWERTURF
SEABOOST POWERTURF MONTERINGSANVISNING

Förpackningarna innehåller alla delar som behövs förutom rep. Du behöver också
hylsnycklar eller skiftnycklar (2 st 8 mm och 1 st 10 mm) för montering. Reservera gärna en
hammare för att positionera skarvarna genom att lätt knacka på dom. Om du utför arbetet
ensam har du nytta av en skruvtving för att hålla sidoprofilernas förlängnings-stycken på
platts medan du monterar. Compact modellerna levereras färdigt monterade. För att fästa
din Powerturf rekommenderar vi 10-12 mm tjocka rep av god kvalitet.

OBSERVERA!
Använd alltid skyddshandskar då du hanterar Powerturf eftersom kanterna på
aluminiumprofilerna är vassa.
Läs noggrant bruksanvisningarna var vi närmare beskriver vad du måste iaktta då du
fäster din Powerturf och hur du mäter och fäster repen.

VANLIGA FÖRTÖJNINGSEXEMPEL

Förtöjning vid y-bommar
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Förtöjning vid polar/bojar eller genom att
förankra

POWERTURF

BILD 1. Börja arbetet med att placera blocken efter
varandra på ett jämt underlag i ordningen,
framdelen, förlängning/förlängningar och bakdelen.
Hantera cellplasten varsamt.

BILD 2. Skjut in flikarna mellan cellplasten och
skurmattan på följande block, med det samma
som du placerar blocken intill varandra. Montera
skarvarna till mitt-profilen.

BILD 3. Placera skarven till sidoprofilen på sin platts enligt
bilden och skruva lätt fast låsmuttrarna. Spänn jämt alla fyra
muttrar turvis, tills dom är spända. Använd handverktyg för
att dom syrefasta bultarna inte skall bli för heta och skära
fast.

BILD 4. Fortsätt tills alla skarvar på sidoprofilen
är monterade. Vänd därefter övre delen av
mattan enligt bilden.

BILD 5. Fortsätt att vända så att övre halvan av
mattan ligger mot marken och vänd till sist upp den
andra sidoprofilen. Montera därefter resten av
sidoskarvarna.

BILD 6. När du är färdig fäster du repen före du
sjösätter din Powerturf. Hantera och lyft mattan
varsamt utan att slita och genom att belasta
profilerna jämt från flera punkter då du lyfter. Vi
rekommenderar att ni är flera då ni lyfter och
sjösätter mattan i synnerhet om den är längre än
2,4 m.
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