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Monteringsanvisning/beskrivningstext 

Produkt: Vileda Professional V-Mat (Standard), och V-Mat Duo 

Tjocklek: V-Mat (Standard) och V-Mat Duo - 14 och 20mm  

Färger*: V-Mat (Standard) grafit och V-Mat Duo – grafit/antracit 

Hårdhet: V-Mat (Standard) och V-Mat Duo – 65 shore. 

Brandklass: V-Mat 14 mm – Bfl s1, V-Mat 20 mm – Bfl s2 och V-Mat Duo (Cfl s1) 

Garanti: 2 år produktgaranti. 

Tillbehör: Delningslister, ingjutningsramar och ramplister. 

Rek. maxvikt: V-Mat (Standard) 14/20 mm och V-Mat Duo 14/20 mm - belastning upp till 
400kg 

Mått: Varje modul är 250 x 250 mm (omonterade). När modulerna monteras i 
varandra blir den verkliga storleken ca 243 x 245 mm (AxB). Utgå alltid från det 
verkliga måttet (243 x 245 mm) vid beräkning av det optimala antalet moduler. 
Lägg även till en viss pressmån/krympning för beräkning av tillskärning och 
anpassning till mattans placering i grop/ram. En bra tumregel är att 4 x 4 
moduler inte är 1000 x 1000 mm utan är ca 972 mm bred (A-mått) och ca 980 
mm lång (B-mått). 

Montering: V-Mat (oavsett typ) skall monteras så att spetsen på V-mönster möter den 
inpasserande. För att underlätta monteringen skall samma spets peka mot 
montören när modulerna monteras/bankas ihop men bygghammare. Montera 
alltid samtliga moduler i gång-/längdriktning först, därefter monteras de färdiga 
längderna på bredden. När hela mattan är ihopbyggd skall den passas ned i 
den aktuella gropen/ramen. 

För optimal passning i gropen/ramen skall mattans bredd tillpassas först.  
V-Mat pressas ned på plats (bredden), ringarna skall alltid klippas/skäras bort, 
om möjligt lämnas piggarna på motsatt sida kvar. När mattan har perfekt bredd 
kapas mattan på längden, oftast endast i den ena riktningen (i bakkant där 
ringarna är placerade). 

Viktigt: Om montering av V-Mat (oavsett typ) överstiger max bredd-/längdmått om 
1960 mm (8 moduler) så skall mattan delas i mindre sektioner, detta för att 
uppnå den bästa livslängden på mattan/monteringen samt att underlätta 
städningen av mattan/entrén. Läs vidare under ”Delningslist”. 

V-Mat Duo – monteras enklast i hela moduler eftersom den bara kan tillskäras i 
ytterkanten dvs. vid sidan om textilplattan. I vissa fall är de bättre att 
komplettera med V-Mat (Standard) antingen i båda ytterkanterna eller med en 
sträng mitt. 
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Delningslist Överstiger entrégrop/montage 1960 mm i längd/bredd så skall mattan delas i 
mindre sektioner. Sektionerna delas av med Vileda Delningslist Heavy Duty av 
resistent och förstärkt aluminium. Mindre sektioner underlättar underhåll och 
städning samt att det ger en starkare montering och längre livslängd på 
mattan. 

Delningslist Heavy Duty skruvas eller limmas fast ned mot underlaget i gropen. 
Kontrollera alltid om det förekommer värmeslingor före borrning. Listens 
placering bestäms av gropens storlek och mattans praktiska mått. 

Ex. 1) En grop i storleken A 2000 mm (bredd) x B 6000 mm (längd), delas 
optimalt i 3 - 4 sektioner på längden – lägg in delningslister på bredden 2 – 3 st 
beroende på trafik. Vid mycket hög trafik med tyngre vagnar kan mattan med 
fördel delas ned både på längden och bredden i upp till 6 - 8 bitar. 

Ex. 2) En grop i storleken A 4000 mm x B 2000 mm, delas optimalt genom att 
delningslisten bildar ett kors i mitten med 4 lika stora sektioner. 

List/ram: V-Mat monteras precis som andra skrapmattor nedsänkt i sk. ingjutningsram 
eller ovanpå golv i en ramplist. Ingjutningsramen monteras enligt anvisning, 
därefter skall ojämnheter jämnas/planas ut genom spackling för att anpassas 
till mattans totala höjd – 14/20mm. Finns det möjlighet - anpassa gropens mått 
och eventuella delningar alltid till modulernas verkliga storlek, för att minimera 
onödigt spill. Ange alltid ramens innermått. Ingjutningslist och ramplist 
levereras anpassad i höjden till 14 respektive 20mm matta. 

Övrigt: Vid mycket tungt belastade entréer eller entréer i lutning kan stiftning komma 
att vara nödvändigt, dessa stift borras/skruvas ned på lämpliga ställen för att 
passa in i mattans mönster, då huvudsakligen i den större cellen på mattan. 
Antalet stift varierar efter storlek på mattan, trafik och lutning men räkna med 
4-8 per meter matta 

Support: Vi finns tillhands vid projektering, inköp och montering för att underlätta ditt 
arbete. Ring till säljkontoret i Malmö 040-669 50 00 eller gå in på vår hemsida 
www.vileda-professional.se, där du enkelt hittar din närmsta Vileda 
Professional representant samt mer information. 
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