INSTALLATIE INSTRUCTIES

VOORBEREIDING
Egaliseer de grond door bulten af te vlakken, gaten
op te vullen en stenen te verwijderen. Leg de eerste
rij van de mudcontrol-platen over de volledige
lengte van het te bedekken gebied.

PLAATSING
De tweede rij platen moet geschrankt liggen ten
opzichte van de eerste rij. De platen kunnen
eenvoudig worden gesneden met een slijpschijf of
cirkelzaag. Andere elektrische gereedschappen
kunnen ook geschikt zijn om de platen te
versnijden.
Leg de tweede rij platen neer nadat de eerste rij
werd geplaatst. Laat wat speling tussen de platen
(5mm) zodat de platen ruimte hebben om zich
gemakkelijker aan te passen aan oneffenheden op
de ondergrond.

Het is sterk aangeraden de blootliggende
positioneringslipjes af te dekken met aarde of zand
om schade te vermijden. Geef dieren de tijd om te
acclimatiseren aan de veranderingen van het
grondoppervlak. Sommigen zullen meer tijd nodig
hebben als andere.

Nadat de platen zijn gelegd, raden we aan om de gaten te vullen met zand of ander water
doorlatend materiaal. Zeker bij open stalling adviseren we een afwerking met zand.

VERWIJDEREN EN HERPLAATSEN VAN DE PLATEN
Wees voorzichtig bij het heffen van de platen. De beste
manier om dit te doen is door het optillen van de
buitenkant van de eerste rij platen (tot ongeveer 15 cm)
en deze rij horizontaal weg te trekken. Bij het optillen
van de platen mag de hoek nooit groter zijn dan 15
graden gezien er dan onnodige spanning op de lipjes
komt waardoor de mogelijkheid bestaat dat de platen
breken. Dit wordt niet afgedekt door de
fabrieksgarantie.
Geef dieren de tijd om te acclimatiseren aan de veranderingen van het grondoppervlak.
Sommigen zullen meer tijd nodig hebben als andere.

Nadat de platen zijn gelegd, raden we aan om de gaten te vullen met zand of ander water
doorlatend materiaal. Zeker bij open stalling adviseren we een afwerking met zand.

OPMERKING: Houd er in bepaalde omstandigheden rekening mee dat vloeibare modder langs de gaten
naar boven kan komen en op het oppervlakte komt. Ook kan door beweging van dieren en voertuigen
modder op het oppervlak worden gebracht. We raden aan om overtollige modder van het oppervlak te
borstelen/schrapen. De platen zullen steeds een stabiel platform bieden en niet wegzakken in de grond.
Volg de YouTube-link op onze website voor nuttige video's

https://www.youtube.com/channel/UCvd80ljJu3E0nnX6OGQ9pbg /featured

