
Montering av Interlock

Generelt

Alle gummimattene skal boltes fast til gulvet i alle 4 hjørner, når de monteres i båser. Dette gjelder ikke når mattene 
monteres som underlag i skrapekanal, tverrganger, melkestall m.m.

Til å kappe/skjære mattene skal det brukes stikksag/”rotterumpe”. Stikksagen 
må/bør ha en pendelbevegelse på bladet (fjærbelastet innfesting av bladet). 
De fl este proff-verktøyene har dette. Dette gjør at mer av “gummi-sponet” blir 
kastet vekk underveis, og en unngår varmgang i gummien.

Til å merke på matten brukes en korrekturpenn.

NB! Kniv er ikke noe godt alternativ til stikksag.

Hindringer

Ved montering i områder hvor det er utstyr montert til golv bores/snittes det hull i matten og snittes ut til nærmeste 
kant/ende av matten. Dette kan være i båssfjøs med båsskiller, i melkestall, liggebås uten fritthengende innredning 
m.m

Til å lage hull brukes stikksag eller hullslag av rett dimensjon i.f.t. båsskillet som går til gulvet.

NB! Husk å smøre silikonspray e.l. når hullsag brukes, for å redusere friksjonen og hindre varmgang i gummien.

Dersom det er behov for å ta ut gummi på undersiden av matten i.f.m. fotplater til båsskiller eller liknende, benyttes 
en håndoverfres. Men i de fl este tilfeller er det godt nok å skjære ut hull til hele fotplaten, og da brukes stikksagen.
Når det skjæres ut hull til hele fotplaten bør kunden anbefales å fylle dette hullet med en silikonmasse, slik at her 
ikke blir stående fuktighet konstant.

Ved montering i bås, med båsskiller til gulv og underlag, boltes det kun i hjørnene. Det boltes ikke rundt snittet til 
båsskillet.

Montering av Interlock

I båser med underlag

Underlaget brukes til å øke komforten for kua. Det består av granulert gummi 
smeltet inn i en gummiduk. Underlaget ligger stabilt p.g.a dets utforming, og 
påvirker ikke overfl aten på gummimatten.

På betongspalter

Når matene skal brukes på betongspalter må de spesialbestilles. Leveringstid er 10 uker. Det brukes spesielle 
rustfrie spaltefester til å feste mattene med. Det brukes minimum 4 stk. spaltefester pr. 2,4 kvadratmeter. Her må det 
brukes skjønn.

Det er en forutsetning at spaltene er montert riktig for at mattene skal passe til spalteåpningene.



Montering av Interlock - spesielt for gangareal

Generelt

Gummimattene skal kun boltes fast til gulvet i spesielle tilfeller:
 - i startenden av hver skrapekanal (ved gjødselnedslipp)
 - på start- og sluttenden ved tverrganger (mot skrapekanaler)
 - ved inngangsport til melkestall (p.g.a stor belastning)
 - på et eventuelt opptrinn mot forbrett
 - evt. andre plasser det er fare for forfl ytning

I melkestallen er det en fordel å ikke bolte mattene fast til gulvet. Da vil en enkelt kunne gjøre rent under mattene 
etter behov.

I skrapekanaler med åpne skraper kan ikke mattene boltes fast p.g.a at mattene vil ekspandere ved temperatur 
svingninger.

For kapping/skjæring i gummimattene, se forrige side.

Ekspansjon

Ved montering i skrapekanal er det viktig å ta høyde for at matten vil ekspandere ved 
naturlige temperatursvingninger. Dersom matten boltes fast vil den slå en liten bue på 
seg ved høye temperaturer, og det vil gi problemer med en åpen saktegående skrape. 
Derfor boltes kun den første matten i startenden, og startenden skal alltid være ved 
gjødselnedslippet.

For å gi rom for ekspansjon skal mattene monteres med ett gap/avstand på hver 
langside på ca. 1 - 2,5 cm. Dersom mattene ikke er innenfor denne toleransen kappes 
de til med stikksag. På sluttenden skal det være ett gap på 4 - 5 cm. til ekspansjon.

I tillegg skal det monteres plastlister i mattene for å stabilisere dem sideveis. Disse plastlistene skal monteres i hver 
tredje matte i lengderetningen, når skrapekanalen ligger mellom to liggebåsrekker. Når skrapekanalen ligger foran 
forbrettet må det monteres plastlister i hver andre matte i lengderetning. Det vil alltid ligge to eller fl ere 
matter i bredden. Plastlistene monteres vekselvis annenhver i den ytterste matten på hver side.

Hullet som sages i matten skal være 4 x 15 cm. (15 cm lengderetning iskrapekanalen), se bilde. Plastlisten boltes 
fast med to spikerplugger. I det første hullet (i startenden) festes den nærmest “startenden” av hullet og forfl yttes 
trinnvis hull for hull mot “sluttenden” av hullet. Dess nærmere hullet er sluttenden av skrapekanalen, dess mer rom 
trengs til ekspansjon.

NB! Ta hensyn til temperatur på monteringstidspunktet.
Dersom temperaturen er 35 grader når mattene blir montert så blir dette omvendt.

Nedsenket skinne

Dersom skrapekanalen har en nedsenking på midten (for wire eller fremføringsskinne) skal mattene bare planlegges 
som om de skal dekke hele arealet. Mattene tilpasses så ved montering ved å sage vekk gummien hvor 
nedsenkingen kommer.



Eksempel spesifi kasjon båsfjøs

Eksempel: 12 langbåser (matten dekker 181 cm. av båsens lengde).

Her trengs følgende varer: 

13 stk. - art.nr. 14611 Interlock 1162x1810 mm (2 langsider)
56 stk. - art.nr. 14691 Spikerplugg 5,0 cm (Zamac 2”)
1 stk. - art.nr. 14699 Hammerbor 6,5x160 mm

Eksempel: 12 langbåser (matten dekker 240 cm - overskudd sages vekk)
Med denne løsningen legges to sammenkoblede matter på langs i båsen.

Her trengs følgende varer:

9 stk. - art.nr. 14614 Interlock 1067x1778 mm (2 kortsider og 1 langside)
9 stk. - art.nr. 14619 Interlock 914x1778 mm (2 kortsider og 1 langside)
72 stk. - art.nr. 14691 Spikerplugg 5,0 cm (Zamac 2”)
1 stk. - art.nr. 14699 Hammerbor 6,5x160 mm



Eksempel: 12 kortbåser

Her trengs følgende varer:

13 stk. - art.nr. 14610 Interlock 1162x1700 (2 langsider)
56 stk. - art.nr. 14691 Spikerplugg 5,0 cm (Zamac 2”)
1 stk. - art.nr. 14699 Hammerbor 6,5x160 mm



Eksemple spesifi kasjon løsdriftfjøs

Eksempel: 11 liggerbåser for kalv

Her trengs følgende varer:

7 stk. - art.nr. 14610 Interlock 1162x1700 (2 langsider)
16 stk. - art.nr. 14691 Spikerplugg 5,0 cm (Zamac 2”)
1 stk. - art.nr. 14699 Hammerbor 6,5x160 mm



Eksempel: 12 liggebåser til ku

Her trengs følgende varer når mattene monteres med underlagsmatter:

13 stk. - art.nr. 14611 Interlock 1162x1810 mm (2 langsider)
13 stk. - art.nr. 14680 Underlagsmatte 1800x1200x22
52 stk. - art.nr. 14691 Spikerplugg 5,0 cm (Zamac 2”)
1 stk. - art.nr. 14699 Hammerbor 6,5x160 mm


