
TRIO SCRAPER ALU 

 
Polecane procedury instalacyjne 
 
Prawidłowe umiejscowienie wycieraczki na istniejącej podłodze – bez klejenia 
 
Jeśli wycieraczka Trio Scraper Alu  jest instalowana na wierzchu istniejącej już podłogi, zalecane 
jest, żeby była zakończona profilami z PVC , aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia. 
Wycieraczki mierzące poniżej 4m² (2m x 2m), nie powinny leżeć luźno (bez klejenia) ponieważ ich 
ciężar nie jest na tyle duży aby wywrzeć nacisk na powierzchnię i podkład antypoślizgowy 
wycieraczki jest nieskuteczny. 

Instalacja, oraz dopasowanie maty do niecki 
 
Wycieraczka Trio Scraper Alu montowana w przygotowanej wcześniej niecce może być położona 
„luzem” bądź przytwierdzona do posadzki. Klejenie jest zalecane w celu uzyskania stabilności 
podczas ruchu po macie. Do montażu zalecany jest odpowiedni klej do wykładzin. 
 
Wnęka na matę powinna być wolna od kurzu i gruzu o minimalnej głębokości 14 mm (mierzona 
od poziomu istniejącej podłogi). Jeśli wnęka jest głębsza, należy zainstalować nie elastyczny 
podkład w celu zmniejszenia głębokości na odpowiednią (od 13 do 14 mm). Drzwi muszą być 
sprawdzone pod kątem wystarczającej wysokości inaczej ruch drzwi spowoduje uszkodzenie 
maty. 
 

 
Cięcie na wymiar 
Jeśli wnęka na matę jest odpowiednia, wycieraczka może zostać docięta pod wymiar wnęki. 
Jednakże doświadczenia mówi nam, że wnęki na maty często nie maja kształtu idealnego 
prostokąta, więc wcześniejsze docinanie może spowodować, że wycieraczka nie będzie 
odpowiednio dopasowana. Matę można przyciąć do pożądanego rozmiaru za pomocą nożyka 
zgodnie z kierunkiem włókien, jeśli kierunek cięcia jest inny niż zgodnie z kierunkiem włókien 
należy do tego użyć szlifierki kątowej. Każdy aluminiowy pręt powinien być odcinany oddzielnie 
na całej długości od góry do dołu. Po tej czynności za pomocą jednego płynnego ruchu będzie 
można odciąć pozostałą część wycieraczki z pominięciem uprzednio odciętych prętów.  
 
 
Przygotowanie podłoża i wylewki przed instalacja wycieraczki 
W celu odpowiedniego zainstalowania wycieraczki, nie wyginania się aluminiowych prętów oraz 
aby spełniała ona swoją rolę podczas okresu użytkowania konieczne jest postępowanie zgodnie z 
poniższymi instrukcjami: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Wylewka musi być równa o jednakowej głębokości na całej powierzchni zagłębienia 1 mm. 

 

2. Głębokość wnęki powinna mieć tolerancję 1mm grubości maty, która ma być zainstalowana. 

 

 
3. Wszelkie zanieczyszczenia muszą być usunięte przed instalacją. Do zanieczyszczeń zaliczają 

się wszelkiego rodzaju pyłki, resztki cementu i wszystko inne, co mogłoby spowodować, że 
powierzchnia wylewki będzie nieczysta bądź nierówna. 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Wylewka ma tendencję do tworzenia wyoblenia wokół ramy niecki. Należy zwrócić na to 
uwagę, ewentualne wyoblenia wyrównać. 
 

                 
 
 

5. Wycieraczki nie mogą być instalowane w aktywnych wejściach ponieważ wgłębienie pod 
wycieraczkę musi być czyste, wszelkie zabrudzenia mogą powodować niewłaściwą styczność 
wycieraczki z podłożem.   Nieprawidłowości podczas procesu instalacji wycieraczek mogą 
spowodować spadek, jakości zainstalowanej wycieraczki. Podczas instalacji istnieją pewne 
etapy, w których dużą rolę odgrywają ramy czasowe jak na przykład wiązanie się kleju jak i 
schnięcie wylewki.  Wszelkiego rodzaju błędy powstałe podczas wyżej wymienionych etapów 
mogą mieć fatalne konsekwencje. Pozostałe etapy instalacji takie jak znakowanie czy 
przycinanie mogą wpłynąć na przesunięcie się maty. 

 
6. Miejsca na wycieraczkę na ogół nie są kwadratowe lub proste, nawet odchylenie 2 mm może 

spowodować nieestetyczne luki między wycieraczką a ramą, na 10 metrach bieżących 
wycieraczki jest to równoznaczne z tolerancją 0,02% 

 

7. Wycieraczki nie mogą być instalowane na mokrych i nieutwardzonych wylewkach z powodu 
obecności zbyt dużej wilgotności, która powoduje, że środki wiążące nie działają skutecznie. 

 

Dobre podłoże gwarantuje dobrą matę 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Jak zainstalować matę w przygotowanym wgłębieniu. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Niezbędne narzędzia: Liniał o grubości max 10 mm, który nie będzie się wyginać; nożyk; taśma; 
podkładka, która będzie zabezpieczać podłogę przed zarysowaniem podczas przycinania wycieraczki 
oraz ołówek. 
Należy upewnić się czy należycie zabezpieczono obszar wykonywanych prac oraz zostają spełnione 
wszystkie warunki bezpiecznego wykonywania robót. 
Na rysunku powyżej można zobaczyć wgłębienie pod wycieraczkę o wymiarach 100 cm x 200 cm w 
orientacji pionowej. Kierunkiem chodzenia będzie długość 100 cm 
 
Krok 1: Z rolki wyciąć matę o wymiarach 110 cm x 205cm  
Krok 2: Taśmę należy przykleić na istniejącej podłodze w czterech rogach ( w pionie i w poziomie – 
czerwone prostokąciki na rysunku oznaczają miejsca, w których ma być przyklejona taśma. 
Krok 3: Należy użyć liniału i umieścić go po długości każdego profilu zagłębienia. Następnie należy 
zaznaczyć tę linię na taśmach. W wyniku, czego otrzymaliśmy teraz przedłużenie linii wnękowych. 
Krok 4: Matę umieścić nad zagłębieniem, po rozłożeniu maty widać będzie przedłużane linie poza 
wycieraczką. Na początku trzeba sprawdzić czy wycieraczka jest odpowiednio rozłożona tak, aby z 
każdej strony pasy na macie były równo podzielone względem linii przedłużających na taśmie w 
rogach. 
 
Krok 5: Umieścić taśmę w wzdłuż górnej krawędzi wycieraczki (pozycja 1, na rysunku) upewniając się, 
że linia, która zostanie narysowana na taśmie będzie widoczna. Należy ponownie użyć liniału i 
wyrównać go zgodnie z zaznaczonymi liniami na taśmach przyklejonych w rogach na podłodze. Gdy 
liniał jest w odpowiedniej pozycji, należy odrysować linię na taśmie umieszczonej na wycieraczce. 
 
Krok 6: Następnie należy wysunąć wycieraczkę z zagłębienia, aby mieć trochę miejsca na podłożenie 
podkładki, która będzie chroniła podłogę podczas przycinania maty do pożądanego rozmiaru. 
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Umieścić wycieraczkę w górnej części podkładu chroniącego, wyrównać liniał z odrysowaną na taśmie 
przyklejonej do wycieraczki linią po czym dociąć matę. 
 
 
WSKAZOWKA: 
Przytrzymaj kolanami liniał tak, aby nie mógł się przesunąć. Matę należy ciąć w kilku ruchach – nigdy 
za jednym ruchem.  
 
Krok 7: Powtórzyć krok 5 i 6 (ale w odniesieniu do pozycji 2 na rysunku) Jedyną różnicą jest to, że 
zamiast wyrównywać matę równo do linii profilowej, przesuwamy ją o 5mm do wewnątrz. To da nam 
5 mm przestrzeni między wycieraczką a profilem. Jest to istotne ponieważ mata może się rozszerzyć 
ale także umożliwi to wyciągnięcie maty z zagłębienia w celu dogłębnego czyszczenia. Oczywiście jest 
to możliwe tylko wtedy, gdy wycieraczka nie jest przytwierdzona do podłoża za pomocą kleju. 
 
Krok 8: Powtórzyć krok 5 i 6 ( w odniesieniu do pozycji 3 na rysunku) 
Krok 9: Powtórzyć krok 7 ( w odniesieniu do pozycji 4 na rysunku) 
 
 
Montaż aluminiowych produktów, takich jak ALUMAT, TRIO SCARPER ALUMINIUM , ALU BRUSH 
 
Procedura instalacji jest identyczna z opisaną powyżej z tą różnicą, że nie można ciąć profili 
aluminiowych wzdłuż ich długości. Nie jest to problem, jeśli poprawnie wykona się wyrównanie jak to 
opisano w kroku 4. Pręty aluminiowe ciąć prostopadle do ich długości. W tym celu należy użyć 
szlifierki kątowej  z cienkim ostrzem 1.2 mm i 115 lub 125 mm średnicy. Proces cięcia profili 
aluminiowych jest dostępny na wideo i firma może go udostępnić w razie potrzeby.  Zawsze należy 
ciąć od góry do dołu i tak aby nie było zbyt długiego kontaktu ostrza z aluminium. Jeśli kontakt ostrza 
z aluminium jest zbyt długi aluminium może robić się brązowe, a klej może odejść od aluminium w 
wyniku ciepła.  
 
Klejenie maty do wnęki. 
 
W celu przyklejenia wycieraczki do wnęki należy upewnić się czy wylewka jest wykonana zgodnie z 
zaleceniami. Wnęka pod wycieraczkę musi być również pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń w tym 
celu polecane jest dokładne odkurzenie wnęki ponieważ samo użycie szczotki może być 
niewystarczające. 
 
Zasady bezpieczeństwa, które muszą być spełnione : należy użyć okularów ochronnych oraz 
maseczki, która będzie chroniła przed oparami kleju. Należy sprawdzić również, że nie ma ryzyka 
zapalenia się kleju z powodu iskier lub otwartego ognia. Dlatego działanie takie jak : spawanie, 
szlifowanie lub palenie jest zabronione w miejscu instalacji.  
Najlepiej używać do tego kleju kontaktowego ( 1 litr wystarcza na + / - 3 m2 – 0,5 litra na wgłębienie 
oraz 0,5 litra na wycieraczkę). 
Narzędzia potrzebne do klejenia: 5 litrowe wiadro na klej oraz kawałek wykładziny lub wycieraczki, 
która posłuży jako szczotka do rozprowadzania kleju, gumowy młotek oraz ciężki wałek, dzięki 
któremu klej rozprowadzi się pod całą wycieraczką. 
Procedura dla wycieraczek o małych powierzchniach: 
Na początku trzeba rozprowadzić klej po wnęcę i odczekać około 20 minut ( przy temperaturze) 20°C. 
Jeśli temperatura jest niższa czas schnięcia kleju może się wydłużyć.  
Następnie nanieść klej na spód maty. Czas schnięcia to również około 20 minut. Umieścić matę w 
takim położeniu, żeby można było ją łatwo umieścić w zagłębieniu. Wystarczy tylko jedno przyłożenie 
wycieraczki do wgłębienia a przesuniecie wycieraczki nie będzie możliwe. Po tej czynności 



wycieraczkę można docisnąć do podłogi używając gumowego młotka lub używając do tego walca. Ta 
procedura ma zastosowanie tylko dla małych wycieraczek. 
 
Procedura dla większych wycieraczek:  
Umieść matę w zagłębieniu w odpowiedniej pozycji. Jeden instalator musi siedzieć na górnej części 
wycieraczki i przytrzymuje wycieraczkę podczas, gdy drugi instalator rozprowadzi klej po wgłębieniu i 
wycieraczce od 20 do 50 centymetrów bieżących. Po wyschnięciu kleju wycieraczka może zostać 
opuszczona i dokładnie przyciśnięta za pomocą młotka lub walca. Gdy fragment maty jest już 
przyklejony w odpowiedniej pozycji należy podwinąć matę, rozprowadzić klej po całej pozostałej 
powierzchni zagłębienia oraz maty i przykleić do podłoża (zachowując przy tym czas na wiązanie 
kleju). 
 
Instalowanie obrzeży z PVC do wycieraczki TRIO SCRAPER ALU. 
Obrzeża z PVC są instalowane za pomocą kleju pod spód wycieraczki. Dla dodatkowego wzmocnienia 
zaleca się aby obrzeża były dodatkowo zszyte za pomocą pistoletu z zszywkami do maty.  

Co może pójść źle? 
Przez wiele lat firma Debomat pracowała z wieloma dystrybutorami i klientami przez co posiadamy 
doświadczenie w instalacji oraz odpowiedziach na różne problemy występujące podczas montażu.  
Poniżej przedstawiamy kilka przykładów problemów, które mogą wystąpić podczas instalacji i 
odpowiedzi - jak je rozwiązać. 
 
Gdy dwa kawałki tej samej wycieraczki różnią się od siebie kolorami. 
Powodem tego jest to, że jedna z tych części została obrócona o 180 stopni. Istotne jest to aby strzałki 
na podkładzie były w tym samym kierunku, co zapewni dopasowanie kolorów. 
 
Mata nie chce leżeć płasko. 
W przypadku maty położonej w niecce: powodem tego może być to, że mata została wycięta 
dokładnie na wymiar wcześniej, po odleżeniu kilku godzin delikatnie się rozszerzyła pod wpływem 
temperatury. 
Rozwiązanie: odciąć 5mm długości maty. Należy to zrobić przed bezpośrednią instalacją. 
 
Mata „wolno leżąca”: w chłodniejszych warunkach mata może próbować powrócić do swojego 
pierwotnego kształtu (czyli rolki). By zapobiec takiej sytuacji należy zwinąć matę w rolkę stosując 
kierunek odwrotny do pierwotnego. Po ponownym rozłożeniu mata powinna leżeć w pozycji płaskiej 
przez 24 godziny w warunkach o temperaturze minimum 20 stopni Celcjusza. Po tym czasie 
wycieraczka powinna zachować płaskie położenie. 
 
 
Co zrobić, gdy kawałek  wycieraczki jest uszkodzony? 
Jest możliwe wycięcie uszkodzonego elementu i wymiana go na nowy element. W zależności od 
wieku maty, może być zauważalna zmiana odcienia koloru pomiędzy starym i nowym materiałem. 
Oczywiście nowy kawałek musi być przyklejony w zagłębieniu albo połączony za pomocą aluminiowej 
wstawki. 
Jeśli aluminium jest uszkodzone, można spróbować zagiąć pręt aluminiowy z powrotem do 
pierwotnej pozycji, ale powodzenie będzie zależało od stopnia uszkodzenia. 
 
 
 
 
 



Na co powinno się zwrócić szczególna uwagę gdy wymiar wycieraczki potrzebnej do zainstalowania 
jest większy niż 2 metry szerokości? 
Przede wszystkim trzeba pamiętać że dostępne są szerokości od 2,5 i 3 m. Co w przypadku, gdy 
wymiar przekracza 3 m? 
 
           3,7 m 

 

 

 

 
 
W normalnych warunkach, można wyciąć kawałek 2 m x 4m wzdłuż rolki i drugi kawałek 1,7 m x x4m 
aby uzyskać rozmiar 3,7m x 4m. Jednak wycieraczka może nie wyglądać estetycznie ponieważ profile 
aluminiowe mogą nie ułożyć się w linii prostej.  
 
Aby uzyskać estetyczny wygląd należy postępować jak poniżej: 

1.  
 

Odciąć dwa 2 metrowe paski profili aluminiowych z kawałkiem maty po bokach. Skleić oba 
kawałki używając kleju kontaktowego i wkleić go po środku zagłębienia na wycieraczkę.  

 
 

 

  

2.  

Wyciąć 4 metrowy kawałek z rolki i umieścić go po prawej stronie przyklejonego po środku profilu 
aluminiowego. Kawałek powinien wystawać z wnęki po prawej stronie o około 15 cm. 
  

3.  
Za pomocą szlifierki kątowej (używając 1mm ostrza) , odciąć prawą stronę tak aby pasowała 
do wnęki. 
 
 

  
  
  
  
  
  

4m 

Dla celów wyjaśnienia, będziemy posługiwać się  
wielkością 3,7 x 4,0 z aluminiowymi profilami biegnącymi 
wzdłuż  szerokości - 3,7 m 



4.  
Powtórzyć krok 2 i 3 aby dokończyć instalacje po lewej stronie profilu aluminiowego. 
 
 

 
Efekt końcowy  

 

 
 

Ważne: 
Wycieraczka Trio Scraper Alu musi być zawsze zainstalowana na solidnym podkładzie. W 
obszarze wysokiego ruchu zaleca się przyklejenie wycieraczki do podłoża wewnątrz wnęki. 
W przypadku, gdy głębokość wgłębienia jest większa niż grubość maty, zaleca się użycie 
podkładu takiego jak drewno lub innego nie elastycznego podkładu do wypełnienia różnicy 
wysokości. Wypełnienie zbyt głębokiej wnęki jest możliwe również za pomocą cementu. 
Jeśli podkład pod wycieraczką będzie zbyt miękki istnieje możliwość, że aluminiowe profile 
będą się wyginać pod naciskiem (co widać na zdjęciu poniżej). 
 

 
 
 
 



Gdy wycinam pręty aluminiowe krawędzie robią się brązowe. Skąd to się bierze? 
W przypadku cięcia prętów aluminiowych ważne jest, aby nie ciąć zbyt długo w tym samym 
miejscu, ponieważ aluminium ogrzewa się szybko, a to doprowadza do odbarwienia się 
prętów. Podczas cięcia ważne jest regularne chłodzenia aluminium. 
 
Po przecięciu prętów aluminiowych pręty są ostre. 
Będzie się tak działo tylko wtedy, gdy mata jest cięta od dołu, a nie od góry na dół. Ważnym 
jest również aby pamiętać że ostrze powinno mieć grubość +/- 1 mm a nie jak w ostrzach 
standardowych 3mm.  
 

 

 


