
DeLaval kalvmatta PM30P erbjuder en god stötdämpning 
och mycket bra isolering. På grund av pusselbitssystemet, 
passar kalvmattan i alla boxar och bås. Ytskiktet förhindrar 
halka, är antibakteriell och är enkel att rengöra. Det krävs 
mindre strö, och djuren är renare och gladare.

Art nr
92606825 TEKNISKA DATA                     

Material EVA (Ethyl Vinyl Acetate)

Hårdhet 45 ShoreA

Densitet 0,19 g/cm3

Tjocklek 30 mm (tolerans 28-32 mm)

Vikt 6 kg/m2

Storlek 80 x 120 cm

OBS! Effektiv storlek (matta inkl en horisontell och en 

vetikal länk) är 78 x 118 cm
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Installation
OBS! Pga de mjuka egenskaperna i materialet är korrekt 
installation och underhåll nödvändigt för en bra funktonav 
kalvmattorna och även för att gällande garanti ska gälla. 
Ordenliga installerade mattor håller en lång tid och ger hög 
komfort och hygien för djuren.

Golvet i båset ska ha en jämn yta; en ojämn yta sliter ner 
mattan. Golvet bör även ha en någon typ av urindränering.

Kalvmattan kan expandera 1-2% och därför rekommen-
derar vi att du lämnar ett mellanrum på några centimeter 
vid ytterväggarna i båset.

Pusselbitsmattan kan sättas ihop i alla riktningar så att 
hela båset täcks på ett effektivt sätt. Skär mattan så att det 
är en rak ytterkant mot väggarna. Mattan skärs enkelt med 
en kniv/såg och lite silikonspray.

Fastmontering krävs normalt inte, men om du fäster fast 
mattan, använd en gummiklubba för att slå ner plastex-
pander (art nr 4787027055) i de yttre båshörnen.

Underhåll
Mattorna ska rengöras med en manuell skrapa regelbun-
det.

Två gånger per år ska mattan tas ut ur båset. Mattan och 
betongen ska göras ren med högtryckstvätt. Håll mun-
stycket minst 30 cm från mattytan. För bästa resultat kan 
rengöringsskum användas.

Mattorna ska sedan installeras upp och ned för att för-
länga livstiden på mattorna.
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