
LEGGING AV STØTMATTER

OBS!

Fjern plastemballasje rett etter støtmattene er levert, de skal helst stå uten emballasje i minst 24 timer før de skal legges slik at ev. 

komprimering blir utjevnet 

Variasjon av størrelse av støtmatter kan forekomme og forårsakes av lagring (elastisk kompresjon) og endringer som forårsaker utvidelse på 

grunn av varme eller svingende temperaturer

Det er best hvis mattene har samme temperatur gjennom hele leggingen.

Ikke legg mattene dersom temperaturen forventes å være under 5 grader over lengre tid da limet ikke vil få mulighet å herdes.

FORBEREDELSE AV UNDERLAG: GRUS, ASFALT, BETONG

Støtmatter har gode drenerende egenskaper.  Underlaget må derfor også ha tilstrekkelig drenering. Om underlaget holder på vannet må 

det være tilstrekkelig helling slik at vannet renner av.

Overflater som er dekket av for eksempel asfalt eller betong, må ha tilstrekkelig avrenning. Fordypninger som kan samle vann skal planeres.

Dersom grunnen har dårlig drenering som i leirjord m.v. bør det legges drenerende masser under mattene som dekkes med et 

avretningslag av subus. Selv om mattene er drenerende skal det ikke være områder hvor det blir vannansamlinger. 

      

Er underlaget stabilt og tilstrekkelig drenert kan den bygges opp med 8 – 10 cm subus for å jevne ut arealet og få en naturlig avrenning. 

Underlaget skal komprimeres ellers risikerer man at det blir søkk i områder hvor det er naturlig å hopp ned fra leken.

Underlag med belegg som asfalt eller betong må være plant for at man skal unngå vannansamlinger, og må ha en helling som leder bort 

vannet. 

Uansett hvilket underlag som brukes, må dette være plant og ha være stabilt.

LEGGING AV MATTER

Start leggingen med å streke en krittlinje parallelt med en av sidene til underlaget som skal dekkes.  Strek en krittlinje nummer to i en rett 

vinkel (90 grader) i forhold til den første linjen.  Sjekk at linjene står vinkelrett på hverandre. 

Tips: Man kan også ta lekeapparatene som utgangspunkt og starte leggingen ved et lekeapparat og arbeide seg utover arealet, da kommer 

skjøtene til å ligge parallelt med lekeapparatet.

Den første raden av matter legges nøyaktig langs krittlinjen. 

Begynn den andre raden (og hver annen rad etter det) med en halv matte (mursteinmønster).

Liming av matter.

• Mattene må være rene og tørre.

• Det påføres tilstrekkelig lim, en stripe på ca. 6-7mm bredde i mattens lengde er tilstrekkelig.

• Limet må påføres kantene som skal ha kontakt med hverandre, altså ikke under mattene .

For å oppnå en fin overgang kan det legges en ramme rund arealet.

1.  Legg ut en ramme av impregnert tre. For eksempel hel - eller ½ rundstokk 12cm eller 100x100 mm stolpe.

2.  Ramma må tilpasses slik at mattene blir liggende med passe press mot hverandre     

3.  Sørg for drenering under ramma

VEDLIKEHOLD/RENGJØRING

Jevnlig rengjøring av mattene vil gi lengre holdbarhetstid.  Mattene holdes rene ved at de feies med en myk kost som gir en effektiv 

fjerning av skitt fra porene i mattenes overflate.  Ved vasking kan det brukes vanlig rengjøringsmidler for husholdning.

Mattene tåler også å bli vasket med høytrykkspyler.

Verktøy:

Vinkel

Kniv 

Målebånd og eller/meterstokk

Merkeverktøy



Krittsnor

Håndsag, sabelsag, eller båndsag 


