Græsarmering
Innovative produkter til
landskabspleje og vejbygning
Produceret i
genbrugsplast

Kundeservice: +45 7516 9029
Ambolten 1, 6800 Varde - www.lhi.dk - info@lhi.dk

Gør grønne
områder egnet
til gåture og
kørsel

ProGrass i grøn og antracit

I mere end 25 år har græsbeskyttelsestavlen fra Ritter landskabspleje, hjulpet til at gøre grønne områder egnet til at
køre, cykle og gå på, med flere millioner kvadratmeter installeret på verdensplan. Tavlernes cellestruktur forhindrer,
at jorden komprimeres. Den åbne cellekants design giver en ensartet overflade og de avancerede tekniske detaljer,
sikrer en meget let installation og et grønnere resultat.
Anvendelse

Egenskaber

•

Genbeplantning af overfladen

•

Ingen forsegling af jorden

•

Grønne parkeringsarealer

•

Åbne celler

•

Kørestier til eks. golfbiler,
brandveje o. lign.

•

Belastning 100 t/m2

•

Stabilisering af vandløbsbredder

•

En høj andel af grønne områder
(ca. 90%)

Dimension

Design

•

Format:500 x 390 x 45 mm

•

Materiale: genbrugsplast HDPE

•

Antal pr. m2: 5 stk.

•

Tilbehør: Markeringspropper

•

Vægt: 1,1 kg

•

Farve: Grøn og antracit

•

Antal pr. palle: 180 stk.

Tests udført
•

Belastning test for
brandvæsenets adgangsveje

•

Belastning test på udfyldt flade

•

Belastning test for små fly

•

Bestemmelse af blivende
deformation styrke

Beskrivelse

Produktnr.

Dimension

ProGrass - grøn

600810001

500x390x45 mm

ProGrass - antracit 600810002

500x390x45 mm

1. Underlag
Et solidt underlag er nødvendigt før
installation af Prograss. Det er afgørende for, at græsarmeringen kan
fordele trafikbelastningen korrekt. Underlaget skal opbygges som Vejkasse
til kommunal vej iht. anbefalingerne
fra Vejdirektoratet. Stabilgrusen kan
evt. blandes med en langtidsholdbar
gødning (60 g/m2).
2. Installationslag
Det mest egnede installationslag
består af en grus/sand blanding 0/5 til
0/11mm blandet med gødning (3-5cm).
Blandingen skal være vandgennemtrængelig, med en stabil struktur
der tillader gennemtrængning af
græsrødder.
På områder hvor der ikke anvendes
køretøjer eller kun i midlertidig omfang, såsom brandveje, kan der tilføjes
et jordlag (max. 15% af volumen). For
at fremme væksten kan tilsættes en
organisk gødning eller en syntetisk

langvarig gødning (Ca. 20g/m2).
3. Installation
Det anbefales at installere panelerne,
sådan at der er forskydelse af samlingerne.
Græsarmeringen tilskæres ca. 1cm fra evt.
kantsten.
Det anbefales ikke at anvende Pro-Grass
til parkeringspladser - Her bør vælges
GravelGrid paneler.
4. Armeringsfyld
Underlag med høj vandkapacitet (>50%
af volumen) og tilstrækkelig luftkapacitet
(≥ ca. 10% af volumen) bør anvendes når
der er behov for et relativt tyndt vækstfremmende lag.
5. Toplag
Hvis overfladen skal dækkes af
naturvækst, er en blanding af grus (016m) med organisk gødning
og ca. 10-15% jord ideel til brug som
fyldmateriale.

Rullegræs anbefales kun til steder der skal
tages i brug med det samme, men kun til
midlertidigt formål.
6. Vedligehold
En vis mængde vedligeholdelse er nødvendig for at opretholde langsigtet vækst.
Afhængig af sæsonen vil vækstfasen vare
ca. 2 måneder. I tørkeperioder kræves der regelmæssigt vanding - 5 liter pr. m2, 4 gange
om ugen. Når vækstfasen er påbegyndt, skal
der foretages en komplet mineralgødning
(25g/m2). Når græsset er vokset til ca. 5-8
cm over kanten af ProGrass armeringen, skal
den skæres ned til ca. 3 cm for at fremme
væksten af græsset på lavere niveau.
Synker armeringsfyldet opfyldes der med
vasket sand 0/2 mm eller fint grus 2/5 mm.
Endnu en dosis af gødning på ca. 15-25g/m2
bør tilsættes 1 år senere for at øge væksten.
Installationsvejledningen skal kun benyttes
som pejlemærke, da den skal tilpasses lokale
og klimatiske forhold.

Ca. 1. cm afstand

Gør grønne
områder egnet
til gåture og
kørsel

Ekstrem holdbar og
egnet til kørsel

Multiflixx armeringsplade

XXL format, multifunktionel, fleksibel. MultiFlixx pladens specielle samling gør den velegnet til både midlertidige
anvendelsesmuligheder og et utal af foranstaltninger til beskyttelse af erosion. Det store XXL format betyder, at
installationen er yderst økonomisk med en læggehastighed på mellem 100 og 140 m2 pr. mand/time på et forberedt
underlag. Det miljømæssigt neutrale materiale gør den velegnet til brug i miljømæssigt følsomme områder.
Anvendelse

Dimension

•

Midlertidig brug på byggepladser •
og parkeringsarealer

•

Midlertidige køreveje

•

Sø- og vandløbsbredder

Fyld volumen: ca. 21 /L/m2

Egenskaber

Design

•

Designet for storskala
anvendelse

•

Materiale: genbrugsplast HDPE

•

Kan fyldes og forgrønnes

•

Farve: Grøn og antracit

•

Ekstrem holdbar og egenet til
kørsel

•

Høj læggehastighed (ca. 100-140
m2 pr. mand/time på afrettet
underlag

Tests udført
•

Belastningstest

Beskrivelse

Produktnr.

Dimension

Multiflixx - grøn

600840001

1156x589x40 mm

600840002

1156x589x40 mm

Multiflixx antracit

1. Forberedelse:
Galger bør opsættes før installation.
Vi anbefaler at lægge MultiFixx med
forskydelse af samlingerne.
2. Underlag:
Et solidt underlag er nødvendigt før
installation af Multiflixx. Det er afgørende for, at græsarmeringen kan fordele
trafikbelastningen korrekt. Underlaget
skal opbygges som Vejkasse til kommunal vej iht. anbefalingerne fra Vejdirektoratet. Stabilgrusen kan evt. blandes
med en langtidsholdbar gødning (60 g/
m2).
3. Installationslag:
Det mest egnede installationslag består
af en grus/sand blanding 0/5 til 0/11mm
blandet med gødning (3-5cm).
Blandingen skal være vandgennemtrængelig, med en stabil struktur
der tillader gennemtrængning af græsrødder.
På områder hvor der ikke anvendes
køretøjer eller kun i midlertid omfang,
såsom brandveje. kan der tilføjes et
jordlag (max. 15% af volumen). For
at fremme væksten kan tilsættes en
organisk gødning eller en syntetisk
langvarig gødning (Ca. 20g/m2).
4. Installation
For at begynde første række, nedlægges et hel panel i venstre hjørne. Sørg
for at panelets ‘hun-beslag’ vender mod
venstre langs mursnoren, der styrer

Multiflixx som et sammenlåst system

retningen. For at fortsætte nedlægningen, placerer du dig ovenpå netop
nedlagte panel og tilkobler næste panel.
Fortsæt på denne måde indtil du har lagt
de første 8 paneler, derefter starter du på
anden række med et halvt panel, og når
6 rækker er lagt, startes den tredje række.
På denne måde opnåes den rette vinkel
og herfra kan resten af panelerne lægges
uden at komme i spænd.

Panel str.: L, B, H, | 1156 x 589 x 40 mm
Antal pr. m2: 1.47 paneler
Vægt pr. panel: ca. 2.6 kg
Materiale: HD-PE granulat, ublandet,
miljøvenlig
Palle mængde: 100 paneler (ca. 68 m2)

Tip:
For at installere armeringen med forBelastning: 2.800 kN / m2
skydelse, skæres der igennem Multifixx
panelerne langs stregen på bagsiden der
markerer midten af panelet. Dette gøres
med en rundsav eller håndsav.
5. Armeringsfyld
Underlag med høj vandkapacitet (>
50% af volumen) og tilstrækkelig
luftkapacitet (≥ ca. 10% af volumen) bør
anvendes når der er behov for et relativt
tyndt vækstfremmende lag.
6. Toplag
Hvis overfladen skal dækkes af
naturvækst, er en blanding af grus (016m) med organisk gødning
og ca. 10-15% jord ideel til brug som
fyldmateriale.
Rullegræs anbefales kun til steder der
skal tages i brug med det samme, men
kun til midlertidigt formål.
Rullegræsset rulles løst ovenpå cellerne.

Muresnor og liggeretning

Række 1
Række 3

Gør grønne
områder egnet
til gåture og
kørsel

Forhindrer dækspor
og dannelse af
vandpytter

GravelGrid den vandpermeable og yderst robuste bundplade

Med den stadig stigende efterspørgsel efter permeable overflader blev GravelGrid udviklet specielt til opfyldning
med sten/granit fyld. GravelGrid repræsenterer derfor et omkostningseffektivt alternativ til faste belægninger til
parkering og serviceområder til private, industriel og kommunal brug. Permeabilitet testen er foretaget af LGA
(Bavarian State Testing Authority). Testen bekræfter, at overflader med GravelGrid forbliver vandgennemtrængelig.
Anvendelse

Egenskaber

•

Industrielle og kommunale
serviceområder

•

Hurtig at lægge og
vandgennemtrængelig

•

Park og naturområder

•

•

Legepladser, sport og
fritidspladser

Forhindrer dækspor og dannelse
af vandpytter

•

Fyldet forbliver i pladen

•

Beskyttelse omkring huset,
gårde og haven

•

Velegnet til offentlige arealer

Dimension

Design

•

Format: 1180 x 600 x 30 mm

•

•

Vægt: ca. 2,6 kg

•

Antal pr. m2: 1,54 stk.

•

Antal pr. palle: 130 stk.

Materiale: genbrugsplast HDPE

Tests udført
•
•

Belastningstest - velegnet til
brandvæsenet

Beskrivelse

Vandgennemtrængelig
GravelGrid antracit

Produktnr.

Dimension

600830001

1180x600x30 mm

1. Underlag:
Underlaget skal have en bæreevne i
overensstemmelse med den forventede
belastning (sammenlignelig med asfalt
belagte områder).
2. Installationslag:
Overfladen skal rettes af i et jævnt
lag, for at give panelerne en optimal
bærevne. Den anbefalede
kornstørrelse er 2/5 eller 5/8 mm løst
materiale. Installationslagets tykkelse
skal være 3 - 5 cm. Der kræves en
minimumsdybde på 2 cm, hvis man anvender GravelGrid med jordspidser. Der
er ingen minimumsdybde til modellen
uden jordspidser
3. Installation:
Galger bør opsættes som forberedelse
til installationsprocessen. Ideelt set bør
man starte installationen langs den
længste lige side af arealet.
Græsarmeringen skæres til langs en evt.
kantsten. (figur 1) En afstand på ca. 1 cm
skal opretholdes fra kantstenen.
Da panelerne kun kan installeres med en
halv-forskydning, skal den første række
bestå af hele paneler.
Hvis den første række kun består af hele

paneler, vil der ikke være noget spild.
Herefter skal hver anden række begynde begynde med et halvt panel, lagt fra
venstre mod højre.
Markeringerne på bagsiden gør det lettere at skære. Her bruges værktøj, såsom
rundsav, stiksav eller håndsav. (Alle
afskæringer der ikke bruges skal bortskaffes som genbrugsplast!)
Tip: Tilskæring er nemmest ved at lade
panelerne rage ud over kanten og efterfølgende opmærke tilskæringen ca. 1
cm fra yderkanten.
U-beslagene på den korte side af den
første række paneler indsættes direkte i
det passende hul. Fra den anden række og fremefter, skal panelerne først
monteres på de 4 fikseringspunkter langs
den lange side og derefter lægges ned på
plads. Fikseringspunkterne på de korte
sider bliver efterfølgende skubbet på
plads.
4. Armeringsfyld
Kornstørrelser over 8mm anbefales ikke,
hvis arealet skal bruges af fodgængere.
Kornstørrelse 5/8mm giver optimale
betingelser for alle målgrupper og
opfylder kravene. Hvis nødvendigt kan
overfladen tromles efter opfyldning.

Det anbefales ikke at bruge en pladevibrator.
Tip:
For at optimere logistikken på byggepladsen kan det samme materiale bruges
til installationslag og opfyldning. (f.eks.
5/8mm)
5. Vedligehold
Afhængigt af den belastning, som overfladen udsættes for, kan det være nødvendigt at fordele en lille mængde
af grus ud over overfladen eller evt. fjerne
overskydende grus for at ramme samme
niveau som græsarmeringen.
Tip:
Da opfyldningen vil sætte sig i løbet af de
første måneder, anbefales det at overfylde
cellerne med 1-2 cm.
6. Vinter
Sne kan fjernes fra overfladen ved brug af
snerydningsmaskiner. Snerydningsarbejdere skal inspicere overfladen før det første
snefald. Opfyldningsmateriale såsom grus
eller anden vandgennemtrængelig materiale vil forsinke dannelsen af sne og is.

Læggeretning

ca.
1 cm
afstand
fra
kanten

Ydre konturer fra afskårede paneler
GravelGrid
2-5 cm installationslag
Stabil, vandgennemtrængelig underlag 0/32mm (Frostbeskyttende)

Gør grønne
områder egnet
til gåture og
kørsel

Høj belastningsevne
(260t/m2)

RoadEdgePave til sikring og genopretning af vejrabatter

Stigende trafik betyder øgede vedligeholdelsesomkostninger for vejmyndighederne. RoadEgdePave er specielt
udviklet til at tilbyde en økonomisk vedligeholdelse af ‚ ”problem“ zone rabatterne. Pladen er let og robust og hurtig
at lægge, hvilket gør RoadEdgePave til en populær løsning.
Anvendelse

Dimension

•

Rundkørsler

•

Format: 800 x 400 x 50 mm

•

Vejkryds

•

Vægt: ca. 2,3 kg

•

Vejudvidelse

•

Lægning radius: Fleksibel > 6,5m

•

Midterrabatter

•

Antal pr. kvm:

•

Indholdet af en pl. er ca. 93.
løbende meter

Egenskaber
•

Hurtig og økonomisk at lægge
med et fleksibelt samlesystem

Design

•

Egnet til vejsving med en radius
på mere end 6,5 m

•

Materiale: genbrugsplast HDPE

•

Høj belastningsevne (260t/m2)

•

Farve: Antracit

•

Længde fleksible samlinger til
udligning af sving

•

Krydsformede “jordspyd”

Tests udført
•

Belastningstest 266 t/m2

Beskrivelse

RoadEdgePave antracit

Produktnr.

Dimension

600850001

800x400x50 mm

1. Underlag:
Underlaget skal være stabilt nok til
absorbere de rullende kræfter og laster
der forekomme uden at synke.
Panelerne kan installeres i enkelte eller
flere rækker. Udgravningen til installering skal være 45 eller 65 cm.
Før arbejdet påbegyndes anbefales det
at teste underlagets belastningskapacitet et eller flere steder for at definere
det nødvendige udgravningsarbejde. I
mange tilfælde er en udgravning på en
dybde i ca. 12-20 cm tilstrækkeligt.
Ved dybere udgravning end 20 cm, skal
der anvendes en mineralsk blanding af
stabilgrus med en kornstørrelse på 0/32.
Efter udgravningen stampes underlaget
med en 300kg vibrator i en bredde på
40 eller 60 cm.
2. Installationslag:
Det anbefalede materiale til installationslaget (max. dybde 8-15 cm) er en mineralsk blanding med en kornstørrelse
på 0/16 eller 0/22 mm. Dette udlægges
på det allerede stampede underlag.
og rettes af i rette niveau. Panelerne
lægges på det løse afretningslag. Afretningslaget skal laves med et fald ud af
på 1-3%.

3. Installation:
Pladerne placeres ovenpå afretningslaget. Det anbefales at installere panelerne
i kørselsretning, da de øvrige arbejdsgange også foretages i denne retning.
Under installationen indsættes T-stykkerne på panelets korte side i modhagerne på det tidligere installerede panel
i en vinkel på ca. 45 - 60 ° og droppes
derefter ned på plads. T-stykkerne peger
altid modsat kørselsretningen. Samlesystemet stabiliserer automatisk panelerne
i alle retninger. Placeringen af panelet
ift. asfalteringen kan inspiceres efterfølgende og afretningslaget justeres hvor
nødvendigt.
Tip: Hvis armeringen skal installeres i
lange kurver, kan panelerne samles på
asfalten, hvorefter det hele lægges ned
på en gang.
4. Armeringsfyld
Det anbefalede fyldmateriale er mineralblanding med kornstørrelse på 0/16 eller
0/22 cm. Materialet fyldes på i en fugtig
tilstand ca. 2 - 3 cm over panelets overkant og vibreres derefter ned i cellerne.
Fugtigt materiale er mere komprimeret
og har tendens til at udvaskes mindre i
vådt vejr.

Eventuelt overskydende materiale kan
fejes ned mod ydersiden for at understøtte
panelets bagside. Vibration af understøtningen vil give yderligere stabilitet.
5. Skæring af paneler
Panelerne kan skæres med værktøjer som
rundsav, stiksav og håndsav.
6. Supplerende info
Afstanden til asfaltens yderste kant bør
være så lille som mulig og aldrig mere end
2 - 5 cm. Større afstande kan repareres
med varmt eller koldt asfalt. Panelerne
installeres før asfalten lægges. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tilskære
asfalten. Road-EdgePave-60 panelerne
har en integreret hældning der gør det
nemmere at installere panelerne helt op af
asfalten. Hvis der ikke er nogen bagstøtte,
skal det etableres af stabilt materiale der
komprimeres. Det anbefales at starte eller
slutte installationsrækken med en 1/3 del af
et panel for at sikre en jævn trykfordeling
ved overgangen. Pladevibratorens bredde
skal passe til panelernes bredde (40 eller
60 cm), så den centrale del af pladevibratoren matcher det centrale punkt på pladen.
Herved opnåes det bedste resultat.

Installation: in the d irection of driving
Engage T-pieces and allow the panel to d rop down into the installation bed

T-piece

Installation bed d ep th: 8 – 15 cm

G ræsarmering
Innovative produkter til landskabspleje og vejbygning

Kundeservice: +45 7516 9029
Ambolten 1, 6800 Varde - www.lhi.dk - info@lhi.dk

