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Sztuczna trawa  | instalacja

Instalacja sztucznej trawy

Wymagania
-   sztuczna trawa avalon 
-  klej do sztucznej trawy(1);
-  taśma  (2);  
- avalon turf anchors® (rysunek F);
-  Narzędzia: nóż do dywanów(3), grzebień do kleju (4), twarda miotła i grabie.
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1 Przed przystąpieniem do instalacji, powierzchnia, która zostanie pokryta sztuczną trawą
   musi być sprawdzona:
     - wszystkie powierzchnie muszą być wystarczająco płaskie i stabilne;
     - zaleca się stosowanie geowłókniny jako podkładu pod sztuczną trawę.
2 Rozwiń pierwszą rolkę sztucznej trawy w miejscu instalacji, a następnie zaznacz, gdzie ma być
   rozwinięta druga rolka;
3 Sprawdź żądaną szerokość rolek;
4 Kolejną rolkę sztucznej trawy rozwiń obok poprzedniej;
5 Przytnij rolki według własnych potrzeb (rysunek A);
6 Przygotuj pasy sztucznej trawy do klejenia za pomocą specjalnego kleju i taśmy do sztucznej
    trawy. Szerokość szwu między 2 rolkami nie może przekraczać 4 mm (rysunek B);
7 Rozłóż boki obu rolek, aby uzyskać szczelinę o szerokości od 60 do 75 cm (rysunek C);
8 Teraz pierwsze rolki są gotowe do przyklejenia. Rozłóż taśmę, nałóż klej i rozprowadź 
    na równi  grzebieniem . Ilość kleju zależy od wysokości zębów. Zalecamy stosowanie  
    grzebienia  o grubości ± 3 mm i szerokości od 15 do 20 cm (rysunek D);
9 Ostrożnie dociśnij ręcznie spód sztucznej trawy do taśmy. Upewnić się, że został bardzo dobrze
   dociśnięty do kleju. Wciskanie lub lekkie rolowanie gwarantuje dobrą przyczepność
   (rysunek E);
10 Powtarzaj kroki 3 - 8, aż do całkowitego ułożenia powierzchni ze sztucznej trawy;
11 Jeśli cała sztuczna trawa została położona, sprawdź ponownie wszystkie szwy i nałóż   
    ponownie klej w razie potrzeby;
12 Wytnij kontur sztucznej trawy w żądanej formie;
13 Usuń resztki sztucznej trawy za pomocą grabi lub miotły;
14 Sztuczna trawa avalon musi być przymocowana do podłoża, szczególnie przy krawężnikach
     i na końcach za pomocą spinek avalon anchors® (rysunek F). Zalecamy rozstaw spinek co 
     ok. 1 metr.
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Wytnij boki sztucznej trawy Maksymalna szerokość szwu 4 mm

Rozwiń taśmę  Nałóż odpowiednią ilość kleju

Dociśnij sztuczną trawę do kleju Utrwal sztuczną trawę za pomocą
 avalon turf anchors®
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klej do sztucznej trawy taśma nóż do dywanów grzebień do kleju
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