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TIL P-PLADSER OG BRANDVEJE
FLOT OG SLIDSTÆRKT RESULTAT
LYNHURTIG MONTERING FOR 1 MAND

GRÆS OG GRUS
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Innovate´s græsarmering er designet til langvarig brug.

Armeringen er et permeabelt støttesystem, der holder jord, græs eller grus.
Samtidig understøttes sund græsvækst i cellen.

I modsætning til belægning eller asfalt håndteres regnvand på stedet               
 uden brug af kloaknet eller faskineløsning.
Til gavn for miljø og pengepung.

Innovate´s armering er fremstillet af 100 % genanvendt HDPE, hvilket holder
plastaffald fra deponering.
CO-2 aftrykket er på et absolut minimum, da en lastbil rummer over 1500 m2
armering, som pga den lave vægt heller ikke kræver store mængder brændstof.

Armeringen har en let håndtering og lægning uden brug af specialværktøj.

Flot og slidstærkt resultat mange år frem!
 

Parkeringspladser, både midlertidige og permanente
Stabilisering af indkørsler 
Brandveje
Golfbaner
Campingpladser 
Helikopterlandingspladser
Cykelruter
Stalde, folde og ridearenaer
Adgangsveje ved landbrug
Flyparkering mm.
Velegnet til grus, sten, græs, bark skår, sand og gummiflis.

Anvendelsesmuligheder

 



Materiale: 100% genanvendt PP/PE Mix
Farve: sort 
100% genanvendeligt og ikke giftigt
Temperatur -50 to +65°c
Linear ekspansion 0.000195m/m/°c
Maks. Hældning (med last) - 11º
Forsendelse 60 m2 / palle (240 stk.)
Modul 500 x 500 mm + 3.5%
Modulhøjde 4.0cm
Vægt pr modul 1.4 kg
Bæreevne 350 T / 800 T m2
Akseltryk 20 T

Sort

 
•Materiale: 100% genanvendt PP/PE Mix
•Farve: grøn/grå 
•100% genanvendeligt og ikke giftigt
•Temperatur -50 to +65°c
•Linear ekspansion 0.000195m/m/°c
•Maks. Hældning (med last) - 11º
•Forsendelse 55,11 m2 / palle (120 stk.)
•Modul 785 x 585 mm + 3.5%
•Modulhøjde 4.0cm
•Vægt pr modul 2,1 kg
•6 kantet bikube form sikrer høj stabilitet
•Til bla. brandveje og p-pladser

Grøn
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Udgrav eller ryd stedet (E) som forberedelse til
lægningsproceduren som beskrevet nedenfor.
Der kan anvendes et underlag af typen 'DoT type 1' på 150-
225 mm (D) med et passende drænsystem.
Alternativt, hvis der anvendes et underlag med "reducerede
kornstr" (MOT/DOT Type 3), skal dette dækkes med enten
en geotekstil filtermembran og/eller et passende rent gruslag
for at undgå, at fine partikler kommer ind i afretningslaget.
Med henblik på disse installationsnoter har vi antaget en
CBR-styrke af subkvalitetsjord på 2-4.
Hvis jordens styrke anses for at være lavere end dette, skal
underlaget øges tilsvarende.
Underlaget skal komprimeres.
Afretningslag på 25-35mm (C) uden skarpe sten eller
kantede sten.
Afretningslaget skal komprimeres.
Græsarmering (B) kan fyldes med en dekorativ grus
kornstørrelse <10mm, da det tillader bedre fyldning af
cellerne (A) eller skærver mellem 8-15mm i størrelse.
En let vibrerende plade kan bruges til at komprimere fyldet i
armeringens celler. Et toplag af grus/granulat kan også være
ønskeligt afhængig af den anvendte kvalitet.
Hvor kørende trafik skal benytte det anlagte område
anbefales det, at indgangspunktet er beskyttet for at
forhindre slagskader på græsarmeringens kanter. Dette kan
opnås ved hjælp af kantsten eller et produkt kantafgrænsning
i kraftig udførsel, som er en let, holdbar, fleksibel og stærk
aluminium kant egnet til alle typer af landskabsarbejde.
Afgrænsningkant vil/kan også være nødvendig omkring
anlæggets omkreds for at forhindre sideværts bevægelser og
for at hjælpe med tilbageholdelse af grus
Maks. Anbefalet hældning ved kørsel er 11º

Grus og skærver
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Udgrav eller ryd stedet (E) som forberedelse til
lægningsproceduren som beskrevet nedenfor.
Der kan anvendes et underlag af typen 'DoT type 1' på 150
-225 mm (D) med et passende drænsystem.
Alternativt, hvis der anvendes et underlag med "reducerede
kornstr. (MOT/DOT Type 3), skal dette dækkes med enten en
geotekstil filtermembran og/eller et passende rent gruslag for 
 at undgå, at fine partikler kommer ind i afretningslaget.       
 Med henblik på disse installationsnoter har vi antaget en CBR-
styrke af subkvalitetsjord på 2-4.
Hvis jordens styrke anses for at være lavere end dette, skal
underlaget øges tilsvarende. Underlaget skal komprimeres.
Afretningslag på 50-70mm tyk (C) ovenpå uopgravet, fast
jordbund 60-40 eller 70-30 rodzone.
Afretningslaget skal komprimeres og afrettes til en jævn
overflade med det fald der ønskes på det færdiganlagte areal.
Græsarmering (B) kan fyldes med en 60-40 eller 70-30
rodzone indtil 5-7mm fra terrænoverfladen. Overfyld ikke
græsarmeringscellerne. 
Rodzonen skal bestå af sand/lerjord , strukturelt sund, klumpfri
og med god permabilitet. Dette skal være en normal blanding i
forholdet 60-40 eller 70-30.
Græsfrø Type (A), typisk en blanding af dværg flerårig rajgræs
(50-60) og en balance mellem slank rødsvingel og / eller
tyggesvingel. Græsfrø med lav vedligeholdelse, der giver hurtig
etablering gennem vækstsæsonen og er rimelig
tørkebestandigt, er et krav, når du bruger denne type
græsbelægning . 

Jord og græs
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Der kan køres omgående på den nyanlagte græsarmering, men det anbefales stærkt at holde
området trafikfrit for at muliggøre etablering af rod. Retningslinjer fra frøleverandøren skal følges
nøje. Vanding er afgørende i de tidlige dage / uger efter etablering.
I usædvanligt varmt vejr absorberer plastbelægningsmaskiner varmen og vil gøre livet vanskeligt for
alle voksende medier indeholdt i det. Derfor anbefales vanding under sådanne forhold.
Hvor kørende trafik skal benytte det anlagte område anbefales det, at indgangspunktet er beskyttet
for at forhindre slagskader på græsarmeringens kanter. Dette kan opnås ved hjælp af kantsten eller
et produkt kantafgrænsning i kraftig udførsel, som er en let, holdbar, fleksibel og stærk aluminium
kant egnet til alle typer af landskabsarbejde.
Afgrænsningkant vil/kan også være nødvendig omkring anlæggets omkreds for at forhindre
sideværts bevægelser.
Den maksimale anbefalede hældning til køretøjsbrug er 11º.
Områder, der skal bruges til en ridebane, skal dækkes med et 75-100 mm lag af hestemateriale,
såsom barkflis / fint sand / strimlet gummi eller lignende.
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DIN VA-LEVERANDØR


