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ASENNUKSEN TAKANA

PEHMEÄT, PINTAAN LIIMATTAVAT KANSIMATTOMATERIAALIT
YLEISTYVÄT VENEISSÄ KOVAA VAUHTIA. LINEDECK-MATON
ASENNUS ON HELPPOA EIKÄ HINTA HIRVITÄ.

T

iikkiä turkkipinnoitteena
enemmän tai vähemmän
korvaavat keinomateriaa
lit ovat yleistyneet viime
vuosina nopeasti. Syn
teettiset pinnoitemateri
aalit voidaan kärjistäen jakaa kahteen
eri ryhmään: Niihin, jotka pyrkivät jäljit
telemän tiikkiä muiltakin ominaisuuk
siltaan kuin ulkonäöltään (tuntuma,
hiottavuus) ja niihin, jotka eivät.
Erilaisten pinnoitemateriaalien hin
nat vaihtelevat suuresti. Jotkut keino
materiaalit ovat jopa aitoa tiikkiä kal
liimpia, mutta useimmat enemmän
tai vähemmän edullisempia. Hinnan
lisäksi synteettisten materiaalien etui
hin voidaan lukea helppohoitoisuus ja

Homman faktat
Aikaa kului:
Noin kaksi tuntia.
Vaikeusaste:
Helppo.
Rahaa kului: Kolmen
neliön (120 x 250 cm)
LineDeckkansimatto maksaa
270 €. Mattoa myydään myös
valmiiksi leikattuna venemal
likohtaisena asennussarjana.
5,5metrisen AMT 190 R:n mat
tosarja maksaa 690 €.
Työkalut ja tykötarpeet:
Pahvia tai kartonkia ja sab
luunojen tekemiseen, kynä tai
tussi merkintöjen tekemiseen ja
mattoveitsi tai mattosakset kansi
maton leikkaamiseen. Jos asen
nettavana on venemallikohtainen
mattosarja ei tarvita kuin pesuvä
lineet ja rasvan poistajaa asen
nusalustan puhdistamiseen.

ainakin jossain määrin myös luonnon
suojelulliset näkökulmat.
LineDeck on kiinalaisen Komin
Sportin valmistama kansimatto, joka
kuuluu markkinoiden edullisimpiin.
Se on valmistettu evavaahtolevystä
(etyynivinyyliasetaatti), jota käyte
tään myös monien vesiurheiluvälinei
den kuten suppilautojen pinnoissa tai
lenkkitossujen pohjissa.
Veneisiin tarkoitettu LineDeck
matto valmistetaan kahdesta yhteen
liimatusta levystä. Alemman väri mää
rittää lopputuloksessa ”sauman” värin
ja päällimmäinen levy ”riman” värin.
Sauma on siis itseasiassa avoin ura.
Urituksen avulla pintaan voidaan luoda
myös muitakin kuvioita kuin suoria vii
voja eli vaikkapa logo tai veneen nimi
kirjaimin.
Kulkemisen kannalta urilla ei ole
juurikaan merkitystä, sillä LineDeck
tuntuu jalan alla pitävältä ja erittäin
miellyttävällä tavalla pehmeältä, eikä
uria varsinaisesti edes huomaa. Roskaa
ne varmasti kuitenkin keräävät. Line
Deckmaton voi pestä käsin tai vaikka
painepesurilla.
LineDeckmatto kiinnitetään liimaa
malla. Maton pohjassa on valmiiksi
3M:n liimapinta, joka paljastetaan yksin
kertaisesti suojakalvo poistamalla.
LineDeckiä myydään kolmen neliö
metrin mattoina tai venekohtaisina
asennussarjoina. Jos omaan venee
seen sopivaa sarjaa ei vielä ole, voi
Line Deckmaton muotoonleikata
mallineiden mukaan helposti matto
veitsellä.
Hinnaltaan LineDeck on edullinen.
Kolmen neliön matto maksaa 270
euroa, eli neliöhinta jää alle sataseen.
Asennuskohteena olleen 5,5metri
sen AMT 190 R:n valmiiksi leikatun
20osaisen asennussarjan hinta on
690 euroa. Hintaa voi kuvailla sopi
vaksi, kun sitä vertaa tehdasasen
nettavana lisävarusteena hankitta
van massiivitiikkiturkin 2 850 euron
hintaan.

LineDeckkansimattoa saa myös valmiiksi asennet
tuna. Mallisuorituksen teki LineDeck Oy:n asennus
palvelun Teemu Welin.
asennus@linedeck.fi
www.linedeck.fi
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LineDeck-mattoa on saatavilla useissa eri väreissä. Materiaali on
pehmeää ja taipuisaa, ja sellaisena helposti leikattavaa ja muotoiltavaa.
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Asennuskohteena on AMT 190 R, johon on saatavana valmiiksi
leikattu mattosarja. Sarjaan kuuluu 20 osaa. Ohjaamon erillisistuimet on irrotettu asennuksen helpottamiseksi.
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LineDeck-kansimaton asennus

AMT:ssa on vakiona harmaa, karhennettu lujitemuoviturkki. LineDeck-maton
voi asentaa suoraan karhennuksen päälle.
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Myös uimatasoille asennetaan LineDeck-pinnat.

Asennuspintojen tulee olla puhtaat. Pyyhi puhtaat pinnat tehokkaalla rasvan poistajalla kuten asetonilla.
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Mallaa ainakin pitkät, useammasta osasta muodostuvat kokonaisuudet kiinnittämällä ne teipillä paikalleen.

www.satamaopas.fi
Suomen
myydyimmät
satamaoppaat
myynnissä
nyt!

lmasta
Kuvat Lootho

Järvi-Suomen käyntisatamat
Päijänne

i • Näsijärvi • Pyhäjärvi
Keitele • Kansallisvesi • Puula-Kyyves
Vanajavesi • Mallasvesi • Längelmävesi

Saimaa

Lappeenranta - Kuopio
Savonlinna - Joensuu
Haukivesi • Kallavesi

Mukana kaikki
viralliset satamat!
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Irrota teippi alkuun vain asennettavan palan toisesta reunasta…
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…ja aseta reuna tarkasti paikalleen.
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Kun reuna on
paikallaan irrota loput teipit ja
painele koko pala
huolellisesti paikalleen. Kiinnitä
huomiota erityisesti kulmiin, jotta ne liimaantuvat
tiiviisti.
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Valmista käden käänteessä!

www.frydenbo-marine.com

