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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA  

INSTRUCTION MANUAL  

  

Nazwa wyrobu budowlanego  
Name of the construction product  SPORTFLEX ROLL  

Zastosowanie  
Uses  

Mata gumowa przeznaczona jest do stosowania jako elastyczne gumowe pokrycie podłogowe  do 

zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.   
The rubber mat is intended as a resilient rubber floor coverings for indoor and outdoor use.  

Zalecenia  
Recommendations  

- maty należy układać równoległymi pasami na styk,  
- złącza I krawędzie ułożonych mat, na całej długości od spodu, należy skleić dedykowaną do 

tego celu taśmą samoprzylepną lub przykleić do podłoża dedykowanym do tego celu klejem, 

aby wyeliminować podwijanie się krawędzi maty ku górze,  
- maty powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla 

określonego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów 

technicznobudowlanych,  
- pomieszczenia, w których zastosowano wyrób, powinny być wietrzone przez okres 

pozwalający na pozbycie się zapachu swoistego dla wyrobu,  
- pomieszczenia, w których zastosowano produkt należy oddać do eksploatacji po min. 28 

dniach od zastosowania maty  

 
- mats should be laid in butt-to-face parallel stripes,  
- the joints of the arranged mats, along the entire length from the bottom, should be glued 

with a dedicated adhesive tape or glued to the substrate with a dedicated adhesive to 

eliminate curling of the mat edge upwards,  
- mats should be used in accordance with the technical design, developed for a specific facility, 

taking into account applicable standards and technical and construction regulations  
- the rooms where the product has been used should be ventilated for a period allowing for 

the removal of the smell peculiar to the product,  
- rooms where the product has been used can be put into operation after min. 28 days from 

the application of the mat  

Transport i przechowywanie  
Transport and storage  

Maty powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób 

zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. Maty można przewozić dowolnymi 

środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym. 

Maty powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od 

urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmienność ich 

właściwości technicznych.  

 
Mats should be delivered in original manufacturer's packaging in a way that ensures that their 

technical properties remain unchanged. The mats can be transported by any means of transport, 

in a way that protects the packaging against mechanical damage. The mats should be stored in 

dry, airy rooms, away from heating devices, in a way that ensures safe storage and the 

consistency of their technical properties.  

  


