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INSTALLASION

Før liming av mattene, pakk dem ut og la de ligge på et flatt underlag slik at de får 
tilbake sin oppreinnelige form (kan være noe komprimert etter lagring/transport).

UNDERLAG

Mattene må legges på et stabilt og solid underlag. Det beste underlaget er betong 
eller asfalt, men i mange tilfeller velges det å montere på komprimert underlag. Det 
er da viktig at underlaget komprimeres svært godt. 

LIM

Benytt kun vår løsmiddelfrie polyuretan lim. Vi regner normalt 1 tube pr 5m². 

ALTERNATIVER FOR LEGGING

ALTERNATIV A ALTERNATIV B

For alternativ A anbefaler vi å ha et lite mellomrom hver 3 eller 4 matte for å sikre at 
mattene treffer på skjøtene. Mellomrommet fylles inn når installasjonen er ferdig. 

VÆR OG TEMPERATUR

- Mattene kan ikke legges i regn eller om det er fuktig. 

- Anbefalt leggetemperatur er mellom 0ºC og  +35ºC
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FORBEREDE UNDERLAGET

Sjekk overflaten og om nødvendig poler eller puss overlflaten slik at den blir 
helt jevn. Gjør rent underlaget med en løvblåser eller støvsugersystem. La 
den evt. tørke i 24t.

LEGGING AV MATTER

Betongunderlag. Legg matter først når 
betongen er helt tørr. 28 dager etter støp. 

ekstra liming av kantmatter om man 
ikke etablerer en tilstøtende kant.

Sørg for fall

Legg mattene tett og det skal ikke 
være åpninger mellom flisene. Kantmatte 
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KUTTING AV MATTER

Anbefalt verktøy:
- Solid tapetkniv (pass på å bytt blad ofte)
- Stikksag
- Håndsag

OPPMÅLING OG LEGGETID

For et område på 70m
2
:

Polere/klargjøre betong = ca 1 dag
Legging av matter på underlag uten hindre (som lekeapparater, treningsutstyr mm.) 
som betyr at mattene må tilpasses = 1 dag (2 personer)
Legging av matter på underlag der mattene må tilpasses = 1 dag (3 personer)
Tørketid (før lekeplassen, treningsparken kan åpnes) = 1 dag.

VERKTØY

Stikksag med utvalg av blader/tenner
Krittsnor for oppmerking
Murerskje
90° vinkel
Målebånd
2m rettholdt
1m lang vinkel for kutting med kniv
Pussemaskin
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Parkmiljø
Parkmiljø er en importør av lekeplass, treningsutstyr, 
møbler og utebelysning til Norge og jobber med de beste 
produsentene på markedet. 

Vi har valgt å være en ren utstyrsleverandør da vi mener det er 
mer hensiktsmessig å benytte lokale entreprenører og 
montører for montering av utstyret. I noen tilfeller kan 
det også gjøres av borettslaget, sameiet, idrettslaget etc. 
selv. Vi bistår selvsagt i hele prosessen.

Parkmiljø brenner for å skape mange gode arenaer hvor alle, 
uansett alder og nivå, skal kunne være aktive og sosiale 
utenfor den typiske organiserte treningen. Å være aktive har 
en fantastisk helseeffekt og blir stadig viktigere i en mer 
stillesittende hverdag.

Vi håper du vil ta kontakt med oss om du har behov 
for fallunderlag eller produkter til utemiljøet.

Parkmiljø - www.parkmiljo.no 
Tel:  + 47 97 08 94 42, post@parkmiljo.no 

Sand/Grus

Fallsand er et forholdsvis rimelig alternativ, men sliter mye på 
utstyret. I tillegg må den snus og mykgjøres etter bruk for 
optimal funksjon. Fallsand tiltrekker også dyr(katter) som bruker 
den til toalett.

Man skal benytte sand/grus som er testet etter NS EN 1177 
(HIC-test). Hensikten med denne testen er å �nne ut om sand/-
grusen egner som støtsand. (Visse minimums krav til korn-
størrelse med mer.) Når det gjelder sand og grus anbefales en 
fraksjon mellom 0,5 og 5 mm, som dessuten må være jevnt 
fordelt. 

For fallhøyder inntil 2 meter skal det være 200+100 mm dybde.
For fallhøyder inntil 3 meter skal det være 300+100 mm dybde.
(De 100 "ekstra" mm er for å ta høyde for at løsmasser forskyves 
ved bruk.)

TIPS: Ta kontakt med kommunen din og hør hvor de henter sand. 
De har oftest funnet den rimeligste leverandøren og mest lokale. 
Mye av kostnaden er frakt, så at transport streningen er så kort 
som mulig er viktig for lommeboken.

Fordeler:
- Lett å få tak i.
- Fåes i forskjellige kvaliteter og kornstørrelser. 

Ulemper:
- Støver, blir dradd utover og inn i bygninger og sliter mye på
  utstyret.
- Må snus og mykgjøres etter bruk for optimal funksjon. 
- Ofte problemer med katter og lignende. 
- Stadig etterfylling.




