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                     LEGEND KOLIKKOMATON ASENNUS- JA SIIVOUSOHJEET 
 
 

ASENNUSOHJEET 
 
Ennen kolikkomaton asennusta paikalleen on 
huomioitava, että alusta on tasainen ja puhdas. 
Lattiapinta puhdistetaan harjaamalla tai 
imuroimalla irtolika, hiekka ja pöly pois.  
 
Pyyhi lattialta pois mahdolliset öljy- ja 
kemikaalitahrat ennen kolikkomaton asennusta. 
 
Kolikkomaton voi asentaa tasaiselle lattiapinnalle 
sisätiloihin. Kolikkomatto on tarkoitettu myös 
ulkokäyttöön. 
 
Kolikkomaton perusasennus voidaan tehdä 
liittämällä moduulit yhteen ilman, että moduuleja 
liimataan kiinni lattiapintaan. 
 
Erikoisasennuksissa, missä mattoon kohdistuu 
raskaat kuormat tai jos matolla on erityisen vilkas 
liikenne, suositellaan lattialiimojen (2-komponent-
tinen liuotteeton polyuretaaniliima) käyttämistä, 
jotta kolikkomatolle saadaan aikaiseksi riittävä 
pitävyys. 
 
Ennen asennusta on tarkistettava kolikkomaton 
moduulien tasavärisyys ja valmistuseränumero. 
 
Legend moduulien liittäminen yhteen on helppoa. 
Moduulien liitoskappaleet voidaan kiinnittää 
kätevästi lyömällä ne kiinni esim. vasaran tai 
kumivasaran avulla. 
 
 

 

 
 
 
 
Moduulirakenteinen Legend kolikkomatto voidaan 
tehdä erilaisiin muotoihin ja kuvioihin. Moduulien 
avulla matosta voidaan tehdä kuinka pitkä tai 
leveä tahansa ja sillä voidaan peittää laajoja tai 
epäsäännöllisiä alueita. 
 
Laajoissa asennuksissa kolikkomaton kannattaa 
antaa asettua paikalleen ennen sivujen ja kulmien 
leikkaamista, koska suurien lämpötilaerojen 
vallitessa matto voi laajeta tai kutistua 1-2 %. 
 

 
 
 

 
 
Jos maton asennuspaikalla on esim. pilareita tai 
pattereiden putkia, tarvittavat kavennukset tai 
kolot mattoon on helppo tehdä leikkaamalla 
mattoveitsellä tai oksasaksilla. 
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SIIVOUS- JA HUOLTO-OHJEET  
 
Kolikkomaton säännöllinen puhdistus ja hoito on 
tärkeää, jotta maton suorituskyky säilyy 
tehokkaana.  Hyvin huollettu matto on myös 
pitkäikäinen. 
 
Säännöllinen maton puhdistus on suositeltavaa, 
jotta matto näyttää uudelta ja edustavalta. 
 
Päivittäisessä siivouksessa kaikista tehokkain 
keino on käyttää pölynimuria. 
 
Kolikkomaton yläpinnan puhdistukseen voidaan 
käyttää moppia tai pesuharjaa. Maton 
puhdistuksessa voidaan käyttää mietoja, 
normaaleja kotitalouksissa käytettäviä 
pesunesteliuoksia tai puhdistusaineita. Maton 
puhdistukseen ei tule käyttää voimakkaita 
kemikaaleja tai pesunesteitä. 
 
Pinttyneen lian poistamiseen voidaan käyttää 
kotitalouskäyttöön tarkoitettuja vinyylin 
puhdistusaineita. Jotkut autojen muoviosiin 
käytettävät puhdistusaineet voivat tehdä maton 
pinnan liukkaaksi. 
 
Tietyt kemikaalit, väriaineet, musteet ja 
kumirenkaat voivat aiheuttaa maton pintaan 
pysyviä tahroja. 
 
Kemikaalien jättäminen maton pinnalle pitkäksi 
aikaa voi aiheuttaa vahinkoja. Voimakkaita 
kemikaaleja, kuten tervanpoistoainetta tai 
kerosiinia ei saa käyttää maton kanssa. 
 
Mikä tahansa lattiapinta voi tulla liukkaaksi, jos 
siinä on kosteutta ja likaa. Kolikkomaton 
huolellinen hoito ja puhdistus vähentää 
liukastumisen ja kaatumisen vaaraa. 
 
Huollon yhteydessä tulee tarkistaa, että kaikki 
moduuliliitokset ovat kiinni ja että kaikki moduulit 
ovat kunnossa.  
 
Käytännöllisen kiinnitysmenetelmän ansiosta 
rikkoontunut moduuli on helppo vaihtaa uuteen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rikkoutunut moduuli voidaan irrottaa matosta ja 
uusi ehjä pala kiinnitetään takaisin mattoon esim. 
vasaran tai kumivasaran avulla. Moduulin 
kiinnityksessä ei tarvita mitään erityistyökaluja. 
 


