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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Plastmo Gräsarmering är tillverkad av återvunnen HDPE 
(High Density Polyethylene). Det ger en miljövänlig, flexibel 
och stark produkt, som är frost- och UV- resistent.

PLASTMO GRÄSARMERING

✓	Uppfarter

✓	Parkeringsplatser (vita markeringsbrickor 
till p-ruta finns som tillbehör) 

✓	Brand vägar 

✓	Stigar 

✓	Belastade gräsmarker

✓	Klarar belastning från vanlig passagerarbil 

✓	Enkel hantering och tillskärning 

✓	Snabb installation

✓	Enkelt låssystem med stabil fixering 

✓	1,25 kg per platta

✓	4,42 plattor per m2 (5,53 kg per m2)

FÖRDELAR

Plastmo A/S
Odinsvej 9-11
DK-4100 Ringsted
info@plastmo.se
T: 031 338 97 47
F: 031 338 97 49

www.plastmo.se



Till slut fylls armeringsplattorna med önskad 
stenfyllning. Vid fyllning av gräs bör detta av-
slutas min. 10 mm under den övre kanten, 
med hänsyn till gräsklipparen. Grässort bör 
väljas med hänsyn till trafikbelastningen. Följ 
för övrigt anvisningarna för olika grässorter 
och dess planteringsperioder.
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Markera området och ta bort jorden till 
ca. 15-40 cm djup, beroende på 
belastning och markförhållandena.

Packa bärlagret. Lägg ut eventuell geotextil 
för att separera skikten. Lägg en dränerings 
bas av krossad sten/jordblandning, grus eller 
liknande beroende på vilken lösning som öns-
kas. Vid gräsfyllning blir bärlagret 100 mm un-
der färdig nivå, vid stenfyllning runt 80 mm. 
Därefter platta till.
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Första raden är ansluten i gräsarmeringens-
plattans långsida. Fortsätt genom anslutning 
av två Antalet fördrivna (i anslutna). Gräsarme-
ringen bör fastsättas i ett sicksack mönster 
tvärs över körriktningen för att ge största möj-
liga hållfasthet. Börja lägga i ett hörn. Fortsätt 
sedan att lägga ut på samma sätt.
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SORTIMENT
Art.nr. Beskrivning Bredd Längd Höjd

81071 Gräsarmering, grön 386 mm 586 mm 38 mm

81072 Markeringsbricka, vit i påse á 10 st

81073 Spjut för montering, i påse á 50 st

MONTERING

Jämna till ett lager med jord, sand eller grus 
och därefter platta till. Därefter planas och 
trimmas till 40 mm under det färdiga nivån. 


