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ErgoFloor HSM staldmåtter ...for den højeste hestekomfort
Der er mange forskellige typer heste– og kvægmåtter på markedet i dag, så
det kan være svært at vælge den rette måtteløsning.
Mange leverandører markedsfører kun en enkelt måttetype, som ofte er
fremstillet af revulkaniseret gummi eller PU-bundet gummigranulat,
hvilket kan medføre risiko for valg af en forkert måtteløsning
Vi kan tilbyde et stort udvalg af staldmåtter af næsten enhver type, som
kombineret med vor erfaring medfører sikkerhed for valg af den rette
måtteløsning. Da vi både producerer, eksporterer og lagerfører staldmåtter
til såvel forhandlere som slutbrugere, så kan vi normalt altid tilbyde det
rigtige produkt til konkurrencedygtige priser.
Staldmåtterne medfører øget trivsel og virker beskyttende og forebyggende
mod en række potentielle skader og sygdomme.
Vore staldmåtter er et økonomisk fordelagtigt alternativ til traditionelle
underlag til hestebrug. En investering i vore staldmåtter vil normalt tjene
sig selv hjem på ca. 12 mdr. og yderligere medføre en væsentlig besparelse
på forbruget af strøelse og tidsforbruget til udmugning m.v .

Heste Staldmåtte system HSM
Format:
1220x1830x17 mm
Overflademønster: Skridsikkert RP-mønster
Bund:
Drænkanaler
Materiale:
Naturgummi

Egenskaber
DIN slidtest:
Forlængelse:
Trækstyrke :
Hårdhed:

< 400 mm3
>300%
>3 MPa
55 +/-5 Shore A

Fordele:
• Beskytter mod hårde, glatte og kolde underlag.
• Skridsikker, reducerer risikoen for at hesten glider eller falder.
• Forbedrer hestens liggestilling og forlænger hvileperioderne.
• Reducerer hov- og ledskader og betændelse.
• Reducerer hovskraberi.
• Medfører ro i stalden.
• Isolerer mod kulde og forebygger gigt.
• Medfører større trivsel for din hest.
• Udlægges og tilpasses nemt af dig selv.
• Modstandsdygtig overfor hesteskosøm, skovl og greb m.v.
• Medfører op til 75% mindre strøelsesforbrug, hurtigere udmugning,
mindre støvbelastning og forbedret indeklima.
• 5 års garanti (normalt brug)
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Montagevejledning
Værktøj:
Stanleykniv eller evt. stiksav, kridt, skæreskinne, målebånd og hammer.

Montagerækkefølge:
1. Rengør arealet grundigt og udjævn evt. ujævnheder med stampet sand etc., så staldgulvet bliver så jævnt som muligt.
Herved sikres, at måtterne ligger fladt og den bedste rengøringsvenlighed.
2. Placer staldmåtterne på staldgangen udenfor boksen.
3. Opmål hesteboksen og udvælg det bedst passende læggemønster udfra nedenviste almindelige læggemønstre .
4. Start lægningen med de måtter som kræver mindst eller ingen tilskæring, idet måtterne en for en bringes ind i boksen,
tilskæres og lægges i den rette position. Inden tilskæring af den enkelte måtte måles det udækkede gulvareal og målet
afmærkes på måtten med kridt, hvorefter tilskæring kan foretages med Stanleykniv langs en egnet skæreskinne.

Almindelige læggemønstre:
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3,5x3,5 m boks = 6 Staldmåtter
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4x3,5 m boks = 7 Staldmåtter
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Tilskæring og montage:
En Stanley kniv med et skarpt blad giver den nøjagtigste og bedste tilskæring. Skift blad ofte og dyp evt. knivsbladet i
vand før hver snit.
Placer den første staldmåtte på tværs af døråbningen, så samlinger i indgangsområdet undgås. Tilpas gummimåtten til dørramme m.v., så den passer helt tæt imod boksvæggen.
Fortsæt nu med at lægge flest muligt hele måtter bag den første og til siderne og sørg for at måtterne ligger tæt.
Husk at opmærke måtterne på samme måde, som de skal lægges, nemlig med de skårne kanter ud mod boksvæggene og de
uskårne kanter mod tilstødende måtter.
Tillæg 5 mm på alle skæremål, så en stram pasning opnås. Når måtterne ud mod væggen lægges , så vil dette medføre, at
den skårne kant ligger svagt skråt op ad væggen. Ved hjælp af en hammer eller lignende hamres eller presses den skårne
kant nu ned mod undergulvet, så stramme og tætte samlinger opnås.
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FAQ - Spørgsmål og svar
Er staldmåtterne lette at håndtere?
Måtterne vejer ca. 42 kg/stk. og kan normalt håndteres af en fysisk stærk person alene, men en medhjælper er dog tilrådelig, så tunge løft undgås.
Vil urinen dræne gennem samlingerne og ned under måtterne?
Stramt tilpassede staldmåtter vil have så tætte samlinger, at evt. sprækker hurtigt pakker tæt til.
Er staldmåtterne glatte i våd tilstand?
Nej. Hovene vil synke let ned i måtterne og have et særdeles godt fodfæste grundet det specielle skridsikringsmønster i
overfladen. Måtterne vil i øvrigt normalt være tørre, hvis der udmuges og strøes korrekt.
Behøver jeg at anvende strøelse når jeg anvender staldmåtterne?
Ja bestemt, men meget mindre end den mængde, som normalt er nødvendig for beskyttelse og ”polstring” mod et traditionelt staldgulv. Besparelsen på forbruget af strøelse vil normalt være 50-75% og mange brugere vælger kun at forsyne en
del af boks-gulvet med strøelse.
Kan en hest skrabe måtterne op?
Nej. Måtterne er for tunge og tykke til, at dette kan ske under normale omstændigheder.
Vil der være lugtgener i stalden?
Nej. Den smule urin, som trænger ned under måtterne, indelukkes så tæt, at der ikke vil forekomme lugtgener.
Hvad er levetiden for staldmåtterne?
Normalt min. 10 år. Vi yder 5 års garanti på måtterne, som beskrevet under garanti i vore forretningsbetingelser.
Kan urin trænge ind i gummimåtterne?
Nej. Vore vulkaniserede gummimåtter er 100% ikke-absorberende. Der vil under ingen omstændigheder kunne forekomme bakterievækst i måtterne, som i øvrigt kan rengøres med klorin og andre stærke rengøringsmidler.
Kan jeg nøjes med kun at lægge staldmåtter i en del af min hesteboks?
Dette er en bedre løsning end ingen måtter, men den bedste løsning er at udlægge gummimåtterne fra væg til væg.
Hvor forsvinder urinen hen, trænger den ned under måtterne og forårsager lugtgener?
Hvis måtterne er korrekt monteret vil der ikke forekomme lugtgener. Urinen vil blive på overfladen af måtterne, så den
kan absorberes af strøelsen.
Er der en besparelse på forbruget af strøelse?
Ja. Strøelsen skal nu kun absorbere urinen og dække afføringen, så hesten holdes ren. Komforten sikres af gummimåtterne.
De fleste oplever en reduktion på min. 50%, hvilket også medfører at møddingen bliver tilsvarende mindre.
Vil jeg spare tid på udmugningen?
Bestemt. Ved anvendelse af mindre strøelse vil du hurtigere og mere bekvemt kunne fjerne al våd og tilsmudset strøelse og
efterfylde med frisk strøelse.
Kan jeg installere måtterne selv og skal de limes fast?
Måtternes vægt er så stor, at de ligger fladt uden anvendelse af lim eller andre fastgørelsesmetoder. Der er ingen tekstilforstærkning eller andre ikke-gummibaserede materialer i måtterne, hvorfor de hverken krøller eller folder og kan skæres med
en simpel Stanley kniv. Måtternes vægt og tykkelse samt boksvæggene sikrer, at de ligger fast.
Hvordan skal undergulvet forberedes inden måtterne monteres?
Vore HSM staldmåtter kan monteres på ethvert plant og kompakt underlag. Hvis der er beton eller asfaltunderlag i boksen,
så skal overfladen bare renses inden montage. Hvis underlaget er jord eller sandbund etc., så skal det stampes og afrettes
inden montage.
Hvorfor købe en vulkaniseret måtte af ægte naturgummi?
En vulkaniseret måtte vil, i modsætning til måtter af gummigranulat, ikke absorbere fugt og urin. En vulkaniseret måtte er
tæt, tungere, mere elastisk og holdbar. En vulkaniseret måtte er den bedste løsning for både din hest og dig.
Hvilke sundhedsmæssige fordele opnås ?
Et blødt, skridsikkert og elastisk gulv medfører bl.a. en aflastning af ryg, hofter, knæled og hove, reducerer slitage på hestesko, forbedrer hestens liggestilling og forlænger hvileperioderne.
Gummiets gode isoleringsevne beskytter mod kulde fra underlaget og forebygger gigt. Anvendelsen af mindre strøelse
medfører en reduceret støvbelastning og mindre ammoniakdannelse.
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