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Plastmo A/S
Odinsvej 9-11
DK-4100 Ringsted
CVR-nr.: 33 05 16 62
info@plastmo.dk
T: +45 57 66 66 66
F:  +45 57 66 66 67

www.plastmo.dk

anVenDeLsesOmrÅDer

Plastmo Græsarmering er fremstillet af regenereret HDPE 
(High Density Polyethylen). Det giver et miljøvenlig, fleksibelt 
og stærkt produkt, som er frost- og UV- bestandigt.

PLastmO GræsarmerinG

✓	Indkørsler

✓	Parkeringsarealer (hvid markeringsbrik til  
P-båse fås som tilbehør)

✓	Brandveje

✓	Stier

✓	Belastede græsarealer

✓	Tåler belastning fra almindelig personbil

✓	Nem håndtering og tilskæring

✓	Hurtig installation

✓	Enkelt låsesystem med stabil fiksering

✓	1,25 kg pr. flise

✓	4,42 fliser pr. m2 (5,53 kg pr. m2)

FOrDeLe:



Til slut tilfyldes armeringsblokkene med den 
ønskede stenfyldning. Ved græsfyld bør der af-
sluttes min. 10 mm under overkant af hensyn 
til græskimen.
Græssorten bør vælges under hensyntagen til 
trafikbelastningen. Følg i øvrigt vejledningen 
for græssorten under spiringsperioden.

1

Opmærk arealet og fjern jordlaget i  
ca. 15-40 cm dybde, afhængig af 
 belastningen og forholdene på stedet.

Komprimér underlaget. Udlæg evt. en geo-
textil for at separere lagene. Udlæg et dræ-
nende bærelag af skærver/muldblanding, sta-
bilgrus eller lignende afhængigt af løsningen. 
Ved græsfyld afsluttes bærelaget 100 mm un-
der færdigt niveau, ved stenfyld ca. 80 mm. 
Herefter komprimeres.
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Afretningslag af jord/sand og/eller grus ud-
lægges og komprimeres. Herefter nivelleres 
og afrettes til 40 mm under færdigt niveau.

Græsarmeringen bør udlægges i forskudt 
mønster, på tværs af kørselsretningen for 
størst mulig  styrke. Påbegynd udlægningen i 
arealets ene hjørne. Første række forbindes i 
græsarmeringsflisernes længderetning. Fort-
sæt ved at forbinde 2. række forskudt (i for-
bandt). Udlægningen fortsættes herefter på 
samme måde.
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sOrtiment
DB-nr. Varenr. Beskrivelse Bredde Længde Højde

1691656 81071 Græsarmering, grøn 386 mm 586 mm 38 mm

1691657 81072 Markeringsbrik, hvid i poser á 10 stk

1691659 81073 Spyd til fastgørelse, i poser á 50 stk.
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