Termékismertetô

Mûszaki adatok

Az új guttagarden® gyeprács a Gutta nemzetközi tapasztalatából született. Könnyen és gyorsan felhelyezhetô, gazdaságos, újrahasznosított
anyagból készült és környezetbarát. A guttagarden® számos elônnyel
rendelkezik:

Anyag:

Polipropilén (PP), nagy fajsúlyú polietilén
(HDPE) újrahasznosított granulátum,
UV-sugárzással szemben ellenálló

Méretek:

Nettó terület
(felrakva)
Bruttó terület
(elem):
Cellamagasság:
Lábazat
magassága:

46,8 x 46,8 ± 4%

58,7 x 39,6 ± 4%

50 x 50 cm ± 4%

60 x 40 cm ± 4 %

4,0 cm ±
3,5 cm ± 4 %

3,0 cm ± 4 %
-

Nyomószilárdság:

270 kN/darab

250 kN/darab

Az egyes
lapok súlya:

1,3 kg

0, 84 kg

kb. 4,57 db/m²

kb. 4,3db/m²

• A polipropilén nem szívja fel a nedvességet: a talaj tehát nedves marad, és a gyepszônyeg a meleg évszakokban sem szárad ki.
• A gyepszônyeg gyökerei mélyen behatolnak, így nem szükséges gyakran felújítani a pázsitot.
• Kitûnô csapadékfelszívás maximális vízelvezetô képességgel.
• Könnyû és gyors felhelyezés.
• A lapok pattintással rögzíthetôk egymáshoz, nem csúszkálnak és nem
emelkednek el a támfelülettôl.

Szín:

zöld árnyalatai

Darab/m²:
Az alap
hermetikus
lezárása:

Nem szükséges, mert a lapok a méhsejtes
rácsozatú struktúrának köszönhetôen kitûnô
vízelvezetést biztosítanak

Felületszerkezet:

Méhsejtes struktúra csúszásgátló elemekkel

• A közlekedésre használt területek burkolásának és hermetikus lezárásának elkerülésével jelentôsen hozzájárulunk a környezet kíméléshez,
elôsegítve a föld alatti víztükrök természetes kiegyenlítôdését.

Felrakási
sebesség:

kb. 30-40 m²

Kiszerelés:

(raklap):

• A fûhányad kb. 80-90%.

Feltöltés:

Föld vagy táptalajkeverék gyeppel
(gyephányad: a teljes terület 80-90%-a)
A feltöltési szemcsenagyság max. 20 mm lehet

• A guttagarden rendkívül stabil. A dilatációs csuklóval történô rögzítésnek köszönhetôen a padkák is könnyen megerôsíthetôk.

• A zöldterület létrehozása után a felületet teljesen befedi a gyep.
• Nagy statikus teherbíró képesség.

Mûanyag
gyeprács

egy óra alatt

200 darab=50 m²

(bruttó méret)

Guttagarden® környezetbarát PP/HDPE gyeprács. A terméket Magyarországon az EMI bevizsgálta és forgalomba hozatalát engedélyezi.
Szám: A-130/2
• Fenntartjuk a jogot a szín és a méret módosítására a használati tûréshatáron belül.
• Az építkezési munkálatokra vonatkozó helyi elôírásokat be kell tartani.
• Javaslataink nem mentesítik azon kötelezettség alól, hogy saját felelôsségére ellenôrizze a terméket.
• Az adatok és a rajzok a gyártó útmutatásait követik.
Az ön kereskedõje:

Bôvebb felvilágosítást a Gutta Hungária Kft. elérhetôségein kaphat.
Tel.: 06-27/620-210 Fax: 06-27/620-211 E-mail: info.hu@gutta.hu
Internet: www.gutta.hu Postacím: Budapest 1550 Pf. 131

Egy könnyen felhelyezhetô,
kocsival járható és környezetbarát
felület

Prospektus szám: 10 / 2010. 1.
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Gyeprács
Egy könnyen felhelyezhetô,
kocsival járható és környezetbarát felület

Felhelyezési javaslatok

Az anyag

Gépkocsiparkolásra szolgáló területek:

• A guttagarden® polipropilénbôl készül, újrahasznosított granulátumból.
• A guttagarden® jól ellenáll az UV-sugárzásnak és nem érzékeny a hômérsékleti hatásokra.
• A guttagarden® egészségügyi és ökológiai szempontból tökéletesen
veszélytelen. A gyeprács 100%-ig újrahasznosítható.
• A polipropilén alapanyagnak köszönhetôen a guttagarden® nem kopik, és nem veszít a színébôl.

Készítse el a hordozó alapozást 30 cm-es vastagságig 0/32-0/45 kavicskeverékkel és egyengesse el.
Elválasztó rétegnek terítsen le guttatex 400 geotextíliát.
Stabilizálóként használjon 5-7 cm finom kavicsból és homokból álló keveréket vagy 3/6-os zúzalékot.
Helyezze a guttagarden® -t az összetömörített felületre. Ezután az üregek feltöltése elôtt tegyen a szükséges helyekre pattintással záródó
levegôhatárolókat.
A mûvelet befejezése után töltse fel kerti földdel az üregeket.
Ösvények és gyalogzónák:
Végezze el az elôbbi mûveletet, azzal a különbséggel, hogy a hordozó
alapozást 30 cm helyett 15 cm-es vastagságig készítse 0/32-0/45 szemcsenagyságú kavicskeverékkel, azután egyengesse el.

Gépkocsiparkoló

Kivitelezés
Egy arra alkalmas vágóeszközzel vágja el a lapokat, hogy tökéletesen
illeszkedjenek a peremek vonalához. A felhelyezett felületen vibrációs
tömörítést kell végezni.

A gyeprács
rögzítése

Parkolóhely

kb. 8 cm

Felület a felhelyezés közben

Gépkocsiparkoló

A terheléstôl függôen:
15 cm-tôl (ösvények
és gyalogoszónák) kb. 30 cm-ig
(gépkocsiparkolók)

Alkalmazási területek
• Kocsibejárók
• Autóparkolók
• Kerti árkok
• Gyalogutak megerôsítése

• Padkák megerôsítése
• Töltésoldalak megerôsítése
• Partok megerôsítése
• …és az Ön egyéb ötletei

www.gutta.hu

A cellák feltöltése:
gyepfölddel

A gyeprács ágya:
kôzúzalék,
kevert homok,
vízáteresztô

www.gutta.hu

Elválasztó réteg:
guttatex 400 geotextília

Hordréteg:
kavicskeverék, szemcseméret:
0/32-tôl 0/45-ig, nem összefüggô,
vízáteresztô

www.gutta.hu

