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Quick-Dry-garagemat
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Garagevloermatten & -lopers van DRYMATE MAX®
Algemene informatie en gebruik van het product

Hartelijk dank voor het kopen van ons product. 

WAARSCHUWING: Als de vloer behandeld is met bepaalde afdichtingsmiddelen 
of verven, voordat de mat is aangebracht, reageren chemicaliën in het afdichtings-
middel of verf misschien met de pvc achterkant van de garagevloermat van Drymate 
Max®, waardoor deze gaat vastzitten aan de garagevloer; dit kan schade veroorza-
ken aan de mat en/of de vloer. Raadpleeg a.u.b. de fabrieksinstructies van uw afdich-
tingsmiddel of verf voor informatie over mogelijke reacties op pvc of overige soort-
gelijke materialen. Als er geen reactie staat aangegeven, laat dan a.u.b. het oppervlak 
van uw garagevloer minimaal 72 uur of langer uitharden, voordat er matten worden 
gebruikt. Of bekijk de adviezen bij uw afdichtingsmiddel of toepassing voor de aan-
bevolen afdichtingstijd. Wij adviseren eveneens om uw vloer direct na de installatie 
en periodiek daarna te controleren op verdraagbaarheid van mat en vloer.

Installatie-instructies: Veeg eerst rommel van de vloer en reinig of dweil de vloer. 
Zorg ervoor dat de vloer volledig droog is. Gebruik uw handen om plooien glad 
te strijken bij het uitrollen en platleggen van de mat. Er kunnen aanvankelijk 
vouwlijnen zijn door de manier waarop het product verpakt was. Als het product 
eenmaal op het uitgekozen oppervlak is platgelegd, verdwijnen deze lijnen of 
plooien. Belangrijk: GEBRUIK PLAKBAND VOOR VLOERBEDEKKING OF 
SOORTGELIJKE DUBBELZIJDIGE PLAKBAND OP VIER HOEKEN OF OP 
TWEE HOEKEN OM DE MAT GOED OP DE PLAATS TE HOUDEN.



REINIGING EN ONDERHOUD
De kleverige achterkant moet de mat op de plaats houden en een stevige, vaste basis 
leveren, mits uw vloer goed gereinigd is en alle stof verwijderd is voordat de mat 
werd neergelegd. De mat kan worden gereinigd met de stofzuiger. Als op de vier 
hoeken plakband voor vloerbedekking wordt aangebracht, wordt eenvoudig voorko-
men dat het weefsel bij de randen omhoog wordt gezogen door de stofzuiger.
Overtollig water: Als de mat verzadigd raakt door smeltende sneeuw of regen, 
wordt geadviseerd om het overtollige water met een trekker van de mat te verwij-
deren om het drogingsproces te versnellen.
Het weefsel kan in een machine worden gewassen en kan drogen als de wasins-
tallatie groot genoeg is. Zuig vóór het wassen kiezel, modder en vuil volledig weg 
of schud dit eraf. De eenvoudigste methode is om de mat de garage uit te slepen en 
mechanisch te wassen of af te spuiten; laat de mat daarna helemaal drogen voordat 
zij weer in de garage wordt gelegd. Hang de mat zo mogelijk op voor een snellere 
droging. Wasmiddel of afwasmiddel zal de meeste vlekken of zware vervuiling 
wegwerken. Gebruik nooit agressieve chemicaliën of bleekmiddel bij de mat, om-
dat dit de waterbestendige pvc achterkant kan beschadigen.

VOORZICHTIG - WAARSCHUWING! 
MAAK DE VOORKANT VAN DE MAT VAST MET PLAKBAND VOOR 
VLOERBEDEKKING OM TE VOORKOMEN DAT DE MAT VASTPLAKT 
AAN KLEVERIGE BANDEN EN ROND DE BANDEN GAAT ZITTEN. Als 
er op de voorband plakkerig materiaal zit of tijdens extreme vorst- en dooi-
situaties, kunnen de banden van een voertuig vastvriezen aan een natte mat. 
Als dit soort situaties zich voordoet, rijd dan 30 cm achteruit en controleer 
dan of de mat niet vastzit aan de banden om te voorkomen dat de mat rond 
de as van de band gaat zitten. Trek de mat los alvorens door te gaan met weg-
rijden van de mat.
Het oppervlak van iedere vloer kan glad worden als er vocht of vuil, enz. aanwezig 
is. Een droog-/natzuiger kan nuttig zijn om de mat droog en schoon te houden. 
Polyester weefsel droogt snel. Veeg olie, antivries, chemicaliën of overige gemors-
te vloeistoffen, die uit een voertuig kunnen lekken of druipen, altijd op. Als che-
micaliën vrij lang op het product worden gelaten, kan dit schade aan de mat en de 
vloer berokkenen. Als een betonvloer behandeld is met bepaalde afdichtingsmid-
delen of verven voordat de mat is geïnstalleerd, kan het afdichtingsmiddel of de 
verf na verloop van tijd reageren met de vinyl achterkant en gaan vastzitten aan de 
achterkant van de mat zonder schade aan de mat te veroorzaken, maar verf kan van 
de vloer worden verwijderd. Controleer van tijd tot tijd onder de mat om ervoor te 
zorgen dat de mat en de vloer compatibel zijn. Rijd niet op de mat met een snee-
uwscooter, sneeuwbanden met spijkers, kettingen enz. of een ander product dat de 
mat kan doorboren of beschadigen.
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