
TeePadin asennukseen 
tarvittavat osat ja välineet

• TeePad-keinonurmimatto
   (sisältyy normaaliin toimitukseen)
• Painekyllästetty puurunko 50x100-kokoisesta laudasta 
   (ei sisälly normaaliin toimitukseen)
• Ruostumattomat ruuvit rungon kokoamiseen ja maton
   kiinnitykseen. Ei sisälly normaaliin toimitukseen.
   (Suositus: 8 kpl 150 mm ruuveja puurunkoon ja 40 kpl 30 mm 
   ruuveja keinonurmimattoon)
• Maankaivuuvälineet (kaivuri suositeltava)
• Ruuviväännin
• Soraa / mursketta (Ø 4-8 mm) pohjatöitä varten
• Hiekkaa (Ø 0,3-0,8 mm) maton täyttöä varten. Täyttömäärä:
   25 kg per neliömetri. Am TeePad tarvitsee noin 85 kg täyttö-
   hiekkaa ja Pro TeePad noin 185 kg täyttöhiekkaa. 

Kattavat asennusohjeet 
työvaiheittain kääntöpuolella.

Asennuksen työvaiheet

Heittoalusta tulee asentaa siten, että se on samassa tasossa heitto-
alustaa edeltävän maanpinnan kanssa vauhdinoton vuoksi. On 
tärkeää, että heittoalustan pohja tiivistetään siten, ettei siihen tule 
kuoppia. Heittoalusta suunnataan väylän heittosuuntaa kohti.

Tarvittavan pohjatyön määrä riippuu asennuspaikan maaperästä.
Sorapohjainen, routimaton alue vaatii pienimmän työmäärän.

1.   Poista maa-ainesta 20-50 cm syvyydeltä hieman heittoalustan
      kokoa suuremmalta alueelta siten, että kehikon saa asennettua 
      vaakatasoon. Toisinaan tämä onnistuu pienemmälläkin kaiva-
      misella. Varmista samalla, että heittoalustaa edeltävä maanpin-
      ta tulee samalle tasolle heittoalustan kanssa vauhdinottoa hel-
      pottamaan.
2.   Tee puinen kehys, jonka ulkomitat ovat 100 mm lyhyemmät
      kuin keinonurmimaton koko. (Pro TeePad 1900 x 3900 mm, 
      AM TeePad 1400 x 2400 mm, ulkomitat)
3.   Sovita kehys tukevasti vaakatasoon pohjan päälle kohti heitto-
      suuntaa. Täytä kehys soralla ja tamppaa tiiviiksi joko koneella tai 
      jaloilla. On tärkeää, ettei maton alle muodostu kuoppia vuosien
      kaan käytön jälkeen. Jätä heittoalustan keskikohtaan 2-3 cm 
      korkeammaksi painumisen huomioimiseksi. Suuntaa heittoalus-
      ta kohti heittosuuntaa.
5.   Kiinnitä matto kehyksen sivuihin ruuveilla - maton liepeet 
      yltävät 50 mm kehyksen reunan yli.
6.   Täytä maton pinta hiekalla ja harjaa hiekka maton sisään. 
      Hiekka tekee maton pinnasta pelaajille turvallisen ja pidentää
      maton käyttöikää.
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