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OHJEET Jorma Carpet MATONSUOJAKALVON KÄYTTÖÖN 1.5.2020 

Lue tämä ohje huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttöä.  

Käyttö 

1. Suojaa roiskeilta, naarmuilta, tahroilta ja pölyltä esimerkiksi rakennustöiden aikana. 

2. Kestävä materiaali. 

3. Nopea ja helppo käyttää ja poistaa. 

4. Itsekiinnittyvä, turvallinen asentaa 

 

Sovellus 

1. Varmista ennen tuotteen levittämistä, että suojattavan maton pinta on puhdas ja kuiva. 

2. Suosittelemme testaamaan suojakalvon soveltuvuutta suojattavalle materiaalille. Testaa 

tuotetta 48 tuntia pienellä piiloalueella varmistuaksesi, ettei suojakalvosta jää jälkiä 

suojattavalle pinnalle. 

3. Aseta rulla lattialle. Työnnä rullaa eteenpäin ja paina rullaa suojattavaa pintaa vasten 

varmistaaksesi, että kalvo on kiinnittynyt suojattavaan mattoon. Tämä onnistuu parhaiten 

erillisellä levitinlaitteella. (Levitinlaitteen voit hankkia suojakalvon myyjältäsi) 

4. Jatka kalvon levitystä painamalla rullaa mattoa vasten samalla seuraten, että kalvo leviää 

suoraan eikä maton ja kalvon väliin jää ilmakuplia. 

 

Rajoitukset 

1. Kalvoa saa käyttää matolla maksimissaan 30 päivää. Suojakalvoa ei saa jättää paikalleen 

tätä pidemmäksi ajaksi. 

2. Käytetään vain synteettisillä matoilla.  

3. Matonsuojakalvo on kertakäyttöinen. Poista ja hävitä tuote ympäristömääräysten mukaisesti. 

4. Ei saa käyttää villalla tai itämaisilla matoilla. Ei sovellu käytettäväksi kuluneilla tai rikkinäisillä 

matoilla tai väljästi asennetuilla mattolaatoilla. 

5. Ei saa käyttää kovilla pinnoilla, kuten lehtipuu, keraaminen laatta, linoleumi, vinyylilattia tai 

marmori. 

6. Ei saa levittää uusille, juuri asennetuille matoille, joissa on käytetty liimaa. Anna 

liimahöyryjen haihtua vähintään 72 tuntia ennen kalvon asettamista. 

7. Älä asenna suojakalvoa kosteaan pintaan. Tuote estää kosteuden haihtumisen alustasta, 

mikä voi aiheuttaa mattokuitujen värjäytymistä. 

8. Jos matto oli hiljattain puhdistettu kostealla, anna sen kuivua kokonaan vähintään 10 päivää 

ennen kalvon käyttöä. 

9. Yleensä alueet, joissa ilmenee suurta rasitusta joko kävelystä voivat vaatia suojakalvon 

uusimista jopa viikoittain. 

10. Tuote tulee säilyttää huoneenlämmössä.  

11. Tarkista suojattava pinta säännöllisesti ettei kalvo jätä liimapintaa tai vie värejä. 

12. Vesipohjainen liima, mahdolliset liimajäänteet poistetaan vesi-imurilla valmistajan ohjeiden 

mukaan 

13. Pakkauspörssi Oy ei korvaa mahdollisia liimajäänteiden poistoja tai pinnan värivaihteluita. 
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