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SEABOOST POWERTURF ASENNUSOHJE 

 

 
Pakkaukset sisältävät kaiken tarvittavan materiaalin, paitsi kiinnitysköydet ja työhön tarvittavat 

hylsy-, lenkki-, tai jakoavaimet (2 kpl 8 mm ja 1 kpl 10 mm avaimet). Lisäksi työtä helpottaa 

vasara, jolla varovaisesti voit koputtamalla kohdistaa liitoskappaleet paikalleen. Jos teet 

työn yksin suosittelemme, että varaat käyttöösi ruuvipuristimen, jolla pidät sivuprofiilien 

liitoskappaleen paikallaan työn aikana. Compact mallit toimitetaan valmiiksi kasattuna. 

Kiinnitykseen suosittelemme 10-12 mm hyvälaatuista köyttä, tai Seaboostin valmiita 

kiinnitysremmejä. 

 
HUOM! 

 

Alumiiniprofiilien reunat ovat teräviä, joten noudata varovaisuutta ja käytä viiltosuojattuja 

käsineitä, kun käsittelet Powerturfia. 

Tutustu huolella käyttö -ohjeisiin ja kokosuosituksiin, jossa kerrotaan tarkemmin mitä 

kiinnitykseltä vaaditaan, sekä köysien mitoituksesta. 

 
TAVALLISIMMAT KIINNITYSESIMERKIT 

 
 
 

 
Puomikiinnitys Poiju- ja paalukiinnitys sekä kiinnitys 

ankkuroimalla
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KUVA 1. Aloita työ asettelemalla lohkot tasaiselle 
alustalle keskeltä taitettuna peräkkäin järjestyksessä 
etulohko, välilohko/lohkot ja takalohko. Käsittele 
solumuovia varovasti. 

 

           
 
KUVA 3. Aseta reunaprofiilin liitospala kuvan 
mukaisesti paikalleen. Kierrä lukkomutterit kevyesti 
paikalleen. Kiristä kaikki neljä lukkomutteria tasaisesti 
vuorottelemalla kiinni. Käytä käsityökaluja, ettet 
kuumenna kierteitä liikaa. 
 

           
 
KUVA 5. Käännä tämän jälkeen ylempi puolisko 
kokonaan kuvan mukaisesti alustaa vasten ja jatka 
kääntämällä toisen puolen sivuprofiili päällimmäiseksi. 
Jatka nyt toisen reunaprofiilin liitospalojen asennusta. 

 

            
 
KUVA 7. Jos venepaikka on ahdas, tai jos haluat 
korostaa maton venettä ohjaavaa ominaisuutta, voit 
myös kiinnittää n. 5 kg painon köydellä silmukkaan, 
joka sijaitsee takareunassa maton alla olevassa 
kiskossa.  

           
 

KUVA 2. Pujota lohkojen liepeet seuraavan lohkon 
solumuovin alle, samalla kun asettelet lohkot 
toisiinsa kiinni. Kiinnitä alareunan liitoskappaleet. 

 

           
 
KUVA 4. Jatka kunnes päällimmäisen sivun 
liitospalat on asennettu, ja käännä maton reuna 
kuvan osoittamalla tavalla. 
 
 

 

          
 
KUVA 6. Kiristä lopuksi sivuprofiilien tukiremmit siten 
että soljen ulkopuolelle (mitta A) jää 10 cm. Mikäli 
venepaikka on kapea, voit kiristää tukiremmiä vielä 
lisää (mitta A enintään n. 20 cm), jolloin matto  
kapenee 20 cm. 
 

             
 
KUVA 6. Nyt Powerturf on köysien kiinnitystä vaille 
valmis laskettavaksi vesille. Käsittele varovasti, vältä 
repimistä ja kanatele mattoa tasaisesti profiileista 
nostojen ja laskujen yhteydessä. Suosittelemme että 
useampi henkilö kannattaa mattoa, eteenkin jos 
kokonaispituus on yli 2,4 m.

                                                        
 
 


