För dig som inte vill vänta...

...gräs på rulle!

Många fördelar!

Förarbete

Färdigt gräs, lagt direkt på bar mark,
innebär att man nästan omgående
kan börja nyttja området. Dessutom
har en färdig gräsmatta täta rötter.
De fungerar som ett filter och bidrar
till att rena vattnet som tränger ner i
marken. Ett utvecklat rotsystem skyddar
också mot erosion genom att binda
fast jorden.
Den täta, färdiga gräsmattan absorberar 10-12 gånger mer vatten än en
nysådd gräsmatta, vilket innebär att
den växer både bättre och snabbare
än den nysådda.

Markarbetet är grunden för ett bra resultat. Vid
behov görs dränering, bearbetning och jordförbättring i god tid före läggningen.
Jorden skall vara väl bearbetad, gärna 1015 cm djupt och ytplanerad. Tyngre
lerjord bör förbättras genom att fräsa
i sand. Sandjordar förbättras med
torv. Ett mycket grovt riktvärde är
3-5 cm sand resp. 5-6 cm torv.
Gödsling och kalkning skall
helst göras efter analys.

• Förvandlar bar mark till en levande
och vacker gräsmatta på direkten
• Slipper vänta upp till 2 år innan
trädgården kan användas
• Slipper riskera att regn eller torka
förstör din nysådda gräsmatta
• Slipper arbetet med att rensa ogräs
• Bästa gräskvalitet på direkten
• En gräsmatta framodlad av experter
• Ren och fin miljö runt ditt hus
• Mindre nedsmutsning av damm och
leriga barn
• Dämpar ljudnivån
• Gräsmattan absorberar direkt koldioxid och producerar syre som
rensar och friskar upp omgivningen
• Skyddar mot avdunstning av grundvatten
• Många avundsjuka grannar

Ny gräsmatta
Grovplanera ytan med matjord och finplanera
därefter ytan. Kratta noggrant.

Gammal gräsmatta
Fräs upp hela den gamla gräsmattan med en
jordfräs. Fräs minst två gånger åt olika håll
och minst 8 cm djupt.
Kratta noggrant. Tag bort tuvor, stenar, grenar,
rötter m.m.

För alla gräsmattor

Vattning

Packa ytan väl genom att fottrampa underlaget alt. använd vält. Det är viktigt att hela
ytan är lika fast. Finns det ojämnheter måste
de fyllas ut eller tas bort. När du kan gå på
ytan, utan att lämna spår efter klackar är underlaget klart för läggning. Gödsla ytan med
6-8 kg/ 100 m2 NPK-gödning
(11-5-18).

Direkt efter läggningen skall mattan och underlaget genomvattnas ordentligt. Vid läggning
av större ytor i varmt väder, börja vattna de
färdiglagda ytorna omgående. Under varma
och soliga dygn är det viktigt att vattna rikligt
och helst under kvällstid. Samtidigt med bevattning är det lämpligt att välta ytan
med en gallervält (gärna belastad)
för att mattan skall få bättre kontakt
med underlaget. Gräsmattans
etablering och utveckling är
mycket beroende av hur
bevattningen sköts efter
läggningen.

Läggning
Dags för leverans! Gräset lossas med
truck. Det är en fördel om gräspallarna kan
ställas på tomten, så du inte behöver bära
rullarna så långt.
OBS! Om rullarna i någon pall känns för
varma, avvakta med dessa och kontakta oss!
Börja med att lägga gräset efter en rak kant,
längst bort från lastpallarna. Varje stycke
läggs sedan noga, kant i kant. Lägg “tegelstensförband”, så att tvärskarvarna inte kommer
mitt för varandra. Före utläggningen skall
eventuella ojämnheter eller spår tas bort. Det
är viktigt att mattan får god kontakt med underlaget. Ju bättre kontakt desto snabbare och
säkrare etablering.
Vid läggning i slänter lägges/rullas mattan
lämpligen ut vinkelrät mot lutningen eller åtminstone i 45° lutning. I annat fall kan det
förskjutas. I mycket branta slänter måste mattan
förankras. Lämpligen med 2-3 träpinnar som
slås ner under kommande
klipphöjd.

Efterbearbetning
Under de 2-3 första veckorna måste gräsmattan vattnas ordentligt, den får under
inga omständigheter torka ut. Redan
efter en vecka börjar rotutvecklingen. Undvik
att gå på gräsmattan i onödan, annars är
risken att etableringen försenas.
Efter 3-4 veckor ges kalksaltpeter eller något
NPK-gödsel, ca 3 kg/100m2. Vattna ner
gödslet ordentligt. Klipp gräset när det nått
en höjd av 8-10 cm. Först klipps det ner till
5-6 cm. På slitytor kan man sedan klippa ner
det till 4 cm och villatomter till 3 cm. Klipprester efter normal klippning kan ligga kvar i
gräsmattan, men ligger klippresterna
i stora tussar, bör de räfsas bort.

Användning
Två veckor efter läggningen tål gräsmattan
lättare belastningar. För t.ex. fotbollsplaner
krävs det ungefär 6 veckor innan de är
spelklara.
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Gräs på rulle för alla miljöer

