GRÆSARMERING

PRODUCERET EFTER:

- PLAST GRÆSARMERINGS BLOK, I PEHD - ECO-GROUND

ANVENDELSE:

• INDKØRSLER OG
PARKERINGSAREALER
• STIER, RIDEBANER
OG CAMPING PLADSER
• ANDRE HÅRDT BELASTET
GRÆS AREALER

PRODUKTFORDELE:

• LET PE PLAST MATERIALE
• NEMT AT INSTALLERE

MULIGHED FOR
MARKERINGSBRIKKER TIL
GRÆSARMERINGSBLOKKENS
SMÅ FELTER.

• STÆRK KONSTRUKTION
• BELASTNING: ALM. TRAFIK LAST
• BRIKKER FOR ANVISNING AF P-BÅSE

TIL MARKERING AF FX
PARKERINGSAREALER MM.

Græsarmering

KONSTRUKTION:

- Plast græsarmerings blok, i PEHD - Eco-Ground

BELASTNINGSANALYSE,
HVOR ER BLOKKEN MEST UDSAT

• PEHD PLAST (100 % GENBRUGS BAR)
• SORT
• SE EVT. FORSLAG PÅ BAGSIDEN
• MÅL BLOK: 500 X 500 X 35MM
• MÅL CELLE: 80 X 80 X 35MM (VÆG: 2,5MM)

NYRUP:

HOVEDAFDELING & DISTRIBUTIONSLAGER
KANNIKEVEJ 1 • 4296 NYRUP

Det er muligt at få markering brikker til græsarmerings blokken små felter.
For markering af fx parkering arealer mm.

AVEDØRE HOLME:

AFHENTER OG STRAKS LEVERINGSLAGER
HELSEHOLMEN 14 A, 2650 HVIDOVRE

Anvendelse:

Produktfordele:

 Indkørsler og parkerings arealer
 Stier, ridebaner og camping pladser




Let PE plast materiale
Nemt at installere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

GRUS-OVERFLADE
1.

Hvis jorden er blød eller vandholdig, grav da mindst 150mm af. Hvis området er fast og ikke er
vandholdig, grav mindst 50mm af. Ved ekstrem dårlig jord bundforhold, kontakt os for vejledning.

2.

Læg en god kvalitet porøs membran i hele området til ukrudtsbekæmpelse.

3.

Ved bløde underlag, læg et lag på 100mm stabil derefter af et lag på 50mm af grus.
Ved fast underlag behøves der kun grus til at rette underlaget af med.

4.

Når underlaget er på plads, læg blokkene sammen med et klik. Brug en sav til at trimme kanterne til med.

5.

Når blokkene er lagt ud over hele området, udfyldes cellerne med grus efter behov op til toppen.
Det er vigtigt at komprimere sandet godt ved fx hjælp af en lille pladevibrator.
Fyld efter med yderligere grus, hvis det kræves. Job færdig!

GRÆS-OVERFLADE
1.

Hvis jorden er blød eller vandholdig, grav da mindst 150mm af. Hvis området er fast og ikke er
vandholdig, grav mindst 50mm af. Ved ekstrem dårlig jord bundforhold, kontakt os for vejledning.

2.

Læg en god kvalitet porøs membran i hele området til ukrudtsbekæmpelse.

3.

Ved bløde underlag, læg et lag på 100mm stabil derefter af et lag på 50mm af grus.
Ved fast underlag behøves der kun grus til at rette underlaget af med.

4.

Når underlaget er på plads, læg blokkene sammen med et klik. Brug en sav til at trimme kanterne til med.

5.

Når blokkene er lagt ud over hele området udfyldes cellerne med en 50-50 blanding af sand og kompost
op til toppen og rives over for niveau distribution. Det er vigtigt at komprimere sandet godt ved fx hjælp
af en lille pladevibrator. Fyld efter med yderligere grus, hvis det kræves. Vand godt, indtil materialet er fast.
Til sidst sås det ønskede græs. Job færdigt!

nyrup plast a/s har solgt specialmateriel til brug fra jordens overflade og
nedefter siden 1953. Vi er grossistvirksomheden med det brede sortiment og den
bedste service, der altid leverer efter kundens ønsker og behov – ikke ud fra faste
timeplaner. Præcision, ansvarlighed og grundighed er vores kendetegn, når vi
rådgiver om og udvikler løsninger til spilde- og regnvandshåndtering.
Læs mere på nyrupplast.dk

