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MISJA
Firma ECCO projektuje i produkuje innowacyjne oraz przyjazne dla użytkownika i środowiska 

rozwiązania, mające zastosowanie w inwestycjach budowlanych i ogrodowych prywatnych i 

publicznych. Misją ECCO jest wyznaczanie nowych trendów na poziomie europejskim.

WIZJA
ECCO stale analizuje rynek w celu opracowania inteligentnych produktów, zaspokajających 

wymagania najbardziej wymagających inwestorów, wykonawców i architektów. 

Utrzymujemy cały proces w naszych rękach (od projektu do sprzedaży) przez co możemy 

stosować rygorystyczne schematy kontroli jakości na każdym etapie.

W dystrybucji naszych produktów korzystamy z wyselekcjonowanej sieci przedstawicieli 

handlowych i importerów, którzy wprowadzają nasze produkty na rynek w całej Europie. Nasi 

partnerzy otrzymują wsparcie w postaci skutecznych i nowatorskich narzędzi marketingowych.

ECCO- O FIRMIE
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OŚWIETLENIE OGRODÓW
nastrojowe oświetlenie LED

ZIELONE DACHY
Specjalnie opracowane 
formy do obsadzenia 

rozchodni-kiem

OGRODZENIA GABIONOWE
Do wypełnienia we własnym 

zakresie

STABILIZACJA ŻWIRU
wytrzymała mata pod żwir

NOWOŚĆ
obrzeża z różnych materiałów do wszystkich zastosowań

ZASTOSOWANIA
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DLACZEGO STABILIZACJA 
NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ?

EKOLOGIA 
• 100% możliwości ponownego wykorzystania (recykling maty)

• niskie zużycie energii podczas produkcji
Na m³ maty ECCOgravel® potrzeba 2,5 kg polietylenu  wysokiej gęstości (HDPE). Do produkcji potrzeba więc mniej 
energii w porównaniu z klinkierem, kostką betonową lub nawierzchniami asfaltowymi.

• Nawierzchnia w 100% przepuszcza wodę
Woda deszczowa  może przesączać się do ziemi i uzupełniać  poziom wód gruntowych.  W tradycyjnych 
nawierzchniach nieprzepuszczalnych jest to niemożliwe. Mata ECCOgravel® zapobiega  w ten sposób
przedostawaniu się wody deszczowej do instalacji ściekowych (retencja).

3 POWODY STOSOWANIA STABILIZATORA NAWIERZCHNI 
ECCOGRAVEL®

Nawierzchnie żwirowe są popularne i estetyczne, ale mają jedną podstawową wadę. W trakcie 
użytkowania żwir się przemieszcza, co w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z takiej 
nawierzchni

ROZWIĄZANIE STOSOWANE WCZEŚNIEJ:
Można się zdecydować na użycie żwiru z frakcją pylistą (0). W ten sposób żwir będzie leżał 
stabilnie (np.: kaliber żwiru 0-5 lub 0-15 mm). Większa ilość drobnych cząsteczek zmniejsza 
jednak przepuszczalność wody. W ten sposób powstają kałuże, dołki i koleiny, a drobne 
cząsteczki przyklejają się do butów... Powstaje nawierzchnia stabilna, ale przypominająca 
tradycyjną drogę bitą, z wszystkimi jej wadami.

ROZWIĄZANIE: ECCOgravel®  STABILIZATOR ŻWIRU
Stosowanie żwiru bez drobnych cząsteczek (od 4 mm). Żwir jest utrzymywany na swoim miejscu 
w oczkach maty ECCOgravel®, która zostaje przykryta wierzchnią warstwą żwiru.
EFEKT

Powstaje stabilna nawierzchnia żwirowa, które wygląda estetycznie i nowocześnie, jest w pełni 
funkcjonalna a także doskonale przepuszcza wodę.
ECCOgravel® to stabilizacja żwiru o dużej wytrzymałości na nacisk w stanie nie wypełnionym. 
Podczas układania nawierzchni nie wolno nigdy dopuszczać, aby żwir dostał się pod matę.

1
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EKONOMIA

• Bardzo szybkie układanie: niskie koszty robocizny

• Nie jest potrzebny kosztowny projekt infrastruktury zrzutu wody opadowej ani wykonanie drenażu

3

2 FUNKCJONALNOŚĆ

• Stabilność i zapobieganie rozwojowi chwastów
Podczas stabilizacji żwiru nie wolno nigdy dopuszczać, aby żwir dostał się pod matę. Mata ECCOgravel® posiada bardzo mocno 
zespoloną geowłókninę, która zabezpiecza przed przenikaniem żwiru pod matę, czyli mata „nie wypływa” ponad nawierzchnię. 
Geowłóknina zapobiega  również rozrostowi  chwastów.

• Neutralny kolor maty -przezroczysty biały (opcjonalnie czarny grafitowy)

• Elastyczność (maty idealnie układają się na podbudowie)

• Odpowiednio dobrana struktura geowłókniny wyklucza ewentualność zatkania porów siatki
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DLACZEGO ECCOGRAVEL®  ?

Produkt europejskiej jakości (ISO 9001)

Duża wytrzymałość na nacisk (>100 ton/m2 bez wypełnienia) do ruchu ciężkiego.

Duża elastyczność ((również w niskich temperaturach)- nie pęka w czasie eksploatacji.

Duża wytrzymałość na obciążenie skręcające przy skręcających kołach pojazdów.

100-procentowe zespolenie ultra wytrzymałej geowłókniny 
zapobiega wciskaniu żwiru pod matę.

Duże wymiary arkuszy 
zapewniają szybkie układanie, jednocześnie arkusze są łatwe do transportu ze względu na 
zastosowanie systemu składania arkusza na pół.

1

2

3

4

5

6

1 TEST NACISKU (TWORZYWO SZTUCZNE)

W tym teście na kawałku maty ECCOgravel® nie wypełnionej żwirem umieszczono stempel o średnicy 15 cm. 
Następnie stempel obciążono. 

Obciążenie naciskowe, przy którym występuje deformacja tworzywa sztucznego, wskazuje maksymalne 
obciążenie, jakie może wytrzymać produkt. UWAGA: arkusz wypełniony wytrzymuje obciążenie około 400 
ton/m².

2 TEST UDAROWY

Na punkty łączeniowe arkusza ECCOgravel® spuszczono z różnych wysokości (250, 500 i 1000 mm) młotek o 
ciężarze 1 kg. Aby uzyskać symulację najbardziej wymagających warunków, arkusz nie był wypełniony żwirem. 
Test wykonano w temperaturze pokojowej oraz – 35° C. Następnie matę poddano dokładnemu badaniu w celu 
znalezienia ewentualnych uszkodzeń.

3 TEST SKRĘCANIA USTERKI MECHANICZNE)

Do tego testu mata ECCOgravel® została, zgodnie z instrukcją, wypełniona żwirem. Na macie ustawiono 
konstrukcję na kołach samochodowych. Ciężar tej konstrukcji wynosił 370 kg. Po obciążeniu skręcono koła 
pięć razy w prawo i z powrotem. Następnie przeanalizowano produkt pod kątem uszkodzeń. W praktyce nie 
jeździ się po pustych matach, ale wytrzymała pusta mata daje gwarancję jakości maty wypełnionej.

4 TEST ROZRYWANIA (GEOWŁÓKNINA)

W tym teście na wytrzymałość do geowłókniny dociśnięto stempel o średnicy 20 mm. W ten sposób 
stwierdzono, w jakim stopniu geowłóknina jest odporna i przy jakim nacisku ulega rozerwaniu. Test ten został 
wykonany z obydwu stron produktu (podłoże i warstwa górna).
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PARAMETR TEST

NACISK  TEST NACISKU (TWORZYWO SZTUCZNE)

UDERZENIA  TEST UDAROWY

SKRĘT TEST SKRĘCANIA (USTERKI MECHANICZNE)

ZESPOLENIE WARSTW KONTROLA WZROKOWA

WYTRZYMAŁOŚĆ DNA TEST ROZRYWANIA (GEOWŁÓKNINA)

GRUBOŚĆ ŚCIANKI KOMÓRKI ZMIERZONA GRUBOŚĆ W MM

ODPORNOŚĆ NA UV SPRAWDZENIE ODPORNOŚCI UV

ESTETYKA WYGLĄD FINALNY PRODUKTU

TESTY MIAŁY WYKAZAĆ

Zakres, w jakim można maksymalnie obciążać pustą matę.

Zakres, w jakim stabilizowana nawierzchnia jest odporna na spadające ciężary.

Zakres, w jakim mata jest odporna na obciążenia skręcające (np. podczas manewrowania pojazdem).

Dobre zgrzanie zapobiega przedostawaniu się żwiru pod siatkę i unoszeniu jej do góry.

Grubsze ścianki komórkowe są silniejsze.

Na plastiku odpornym na promieniowanie UV wolniej powstają pory w przypadku oddziaływania 
światła słonecznego.

Mata bez ostrych krawędzi oznacza bezpieczniejszą pracę.

Siatka bez ostrych krawędzi oznacza bezpieczniejszą pracę.
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wstęp
Struktura plastra miodu, z termicznie zespoloną geowłókniną, przepuszczalną dla wody, zapewnia 
stabilizację żwiru. Maty układane są na podbudowie, wykonanej zgodnie z przewidywanym obciążeniem 
i charakterystyką gruntu zastanego. Następnie siatki są wypełniane i pokrywane żwirem lub grysem 
ozdobnym. Skutecznie zapobiega to przemieszczaniu się ziaren grysu lub żwiru względem siebie. 
Tak przygotowana nawierzchnia zapewnia łatwość i trwałość użytkowania we wszystkich warunkach 
atmosferycznych.

właściwości
Właściwości struktury plastra miodu
Wymiary siatki (*) 160 x 120 cm
Wysokość siatki (**) 4 cm (ECCOgravel 40) lub 3 cm (ECCOgravel 30)
Średnica komórki 43 mm
Gęstość 58 kg / m3

Materiał 100% HDPE
Kolor Mleczny, z niewielkimi jasnymi wstawkami
Wytrzymałość na pękanie - niewypełnione ISO 844 - 90 T / m²
Wytrzymałość na pękanie - wypełnione ISO 844 - 400 T / m²

Właściwości geowłókniny
Materiał Poliester nietkany
Kolor Biały
Gramatura 50 g / m3

Łączenie
Termiczne ze strukturą plastra miodu. Z dwóch stron arkusza 
(wzdłuż jednego boku i od strony górnej) geowłóknina wystaje 
co najmniej 10 cm.

Wytrzymałość na rozciąganie 65 N/5 cm (EN 29073/3)
Wytrzymałość na rozrywanie 70 N (DIN 53363)

Właściwości mechaniczne
Elastyczność Bardzo duża
Stabilność chemiczna Bardzo duża

Stabilność UV  Przy długim okresie oddziaływania: tak / przy przechowywaniu 
we wnętrzach - nie dotyczy

Współczynnik rozciągnięcia termicznego Nie dotyczy (siły rozciągające są pochłaniane przez naturalną  
elastyczność maty)

Reakcja w niskich temperaturach Zachowuje elastyczność

INFORMACJE PRAKTYCZNE O ECCOGRAVEL®

Wysokość Wymiary m2 / arkusz Szt. na paletę żwir / m2

40 160 x 120 1,92 93 80 kg

30 160 x 120 1,92 123 65 kg

* tolerancja około 2 % 
** tolerancja około 1,5 mm

OPIS SPECYFIKACJI WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I 
DANE TECHNICZNE
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1. DOBÓR MATY

Dostępna jest mata o wysokości 30 mm lub 40 mm.

Maty ECCOgravel® 30 mm i 40 mm mają podobną charakterystykę (wytrzymałość na skręcanie, wytrzymałość 
na nacisk, elastyczność, …). Rozkład obciążenia (samochodów, …) względem podbudowy jest jednak lepszy na 
matach 40 mm niż 30 mm.

Przykład
1. Położyć kartkę papieru na dłoni i uderzyć ją młotkiem.
2. Położyć książkę telefoniczną na dłoni i uderzyć ją młotkiem.

Wniosek: rozłożenie siły jest lepsze w drugim przypadku. Odnosząc się w takim przypadku do ECCOgravel® 
można stwierdzić, że podbudowa będzie mniej obciążona przy większej wysokości maty.

ECCOgravel® 30 a ruch samochodowy
Można stosować, pod warunkiem, że dopilnujemy dokładnego wykonania podbudowy
Siatkę ECCOgravel® 40 można używać do wszystkich poniższych zastosowań.

INSTRUKCJA UKŁADANIA
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Do zastosowań 
z obciążeniami < 250 kg

ECCOgravel®

Do zastosowań 
z pojazdami

ECCOgravel®

10mm

30mm

10mm

40mm
45°

45°

F
F

A = π r² 
A = π r² 
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2. WYBÓR ŻWIRU
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Często
wybiera się

kolor
pasujący

do otoczenia.

Obok
nazwy
żwiru podane są 2
liczby. Oznaczają one
minimalną i
maksymalną frakcję w mm.

Twarde gatunki żwiru
pękają mniej 

pod ciężarem jeżdżących 
samochodów

i wolniej
zielenieją.

Żwir zapewnia, że
warstwa wierzchnia 
przesuwa się trudniej,
ale jest mniej
atrakcyjny wzrokowo.

WYBÓR ŻWIRU | 4 PARAMETRY
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            KSZTAŁT 

 

 

  
       T

WARDOŚ
Ć



13

www.eccoproducts.eu

KALIBER
Zaleca się stosowanie kalibru żwiru, w którym frakcja minimalna nie jest mniejsza niż 4 mm. 
Przy ruchu kołowym zaleca się stosowanie większych kalibrów np.: 10-16, 12-16. Zapobiegnie to 
wywożeniu żwiru z nawierzchni w bieżnikach opon samochodowych. 
Aby zapewnić optymalne zagęszczenie w strukturze plastra miodu, zalecamy ograniczenie 
maksymalnej średnicy żwiru do 16 mm.

KSZTAŁT
Do pokrycia maty możemy zastosować grys łamany lub żwir otoczak. Żwir jest wygodniejszy na 
tarasach i ścieżkach w ogrodzie, grys natomiast łatwiej i trwalej się stabilizuje. 

TWARDOŚĆ
Twarde gatunki żwiru wolniej pękają pod ciężarem jeżdżących samochodów i wolniej zielenieją, 
ponieważ zatrzymują mniej wody (niewielka porowatość). Z kolei miękkie kamienie o dużej 
porowatości szybciej się rozcierają i rozpadają. W związku z tym miękki kamień może przestać 
w pewnym momencie przepuszczać wodę, co powoduje powstawanie kałuż i kolein. Ponadto 
kamień ten zielenieje od strony nienasłonecznionej. Żwir z miękkich kamieni powoduje latem 
powstawanie kurzu, a jesienią przykleja się do butów.

KOLOR
Żwir to kamień naturalny, dlatego trwale zachowuje kolor.
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PODBUDOWA NIE MUSI SIĘGAĆ PONIŻEJ 
STREFY PRZEMARZANIA

3. PODBUDOWA

Ponieważ mata jest elastyczna, a żwir 
się nie zestala, mróz nie ma wpływu na 
nawierzchnię z użyciem ECCOgravel®.
Podczas projektowania podbudów pod 
nawierzchnię asfaltową i betonową należy 
zawsze pamiętać, że w strefie występowania 
mrozów, w podbudowie nie może zbierać 
się woda. Podczas mrozu może to bowiem 
spowodować rozmarzanie nawierzchni 
asfaltowej lub betonowej. Dlatego dla tego 
typu nawierzchni głębokość podbudowy jest 
tak duża.

Głębokość podbudowy ECCOgravel® jest więc 
ustalana wyłącznie na podstawie obciążeń, 
jakie musi wytrzymać nawierzchnia. 

W przeciwieństwie do nawierzchni 
brukowych betonowych (klinkierowych), 
przy zastosowaniu ECCOgravel®  nie musi 
być zachowany spadek. Nawet w przypadku 
intensywnych opadów deszczu pojemność 
buforowa wystarcza na odprowadzenie wody 
deszczowej.
Małe obliczenie 
Maksymalna powtarzalna intensywność 
opadów w okresie 20 lat wynosi w Belgii 270 
l/s/ha. W ciągu 10 min oznacza to opad 16,2 
l/m².
Woda deszczowa od razu spływa do 
pustych przestrzeni w żwirze oraz 
znajdującej się poniżej podbudowy. W ten 
sposób zmniejszone zostaje ryzyko utraty 
funkcjonalności nawierzchni z powodu 
zalegającej na niej wody.
W 5-centymetrowej warstwie żwiru może 
zebrać się nawet 10 l wody. Widać więc, że 
minimalna podbudowa z tłucznia przyjmie 
pozostałą część.

NIE JEST WYMAGANY SPADEK
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3. Warstwa wyrównawcza max 5 cm

ZASTOSOWANIE W RUCHU KOŁOWYM

2. Mata stabilizująca żwir ECCOgravel® 2. Mata stabilizująca żwir ECCOgravel® 

4. Podbudowa (tłuczeń) 20-35 cm4. Podbudowa (tłuczeń) 10 - 15 cm

1. Warstwa nawierzchniowa żwir 1 cm 1. Warstwa nawierzchniowa, żwir 1cm

ECCOgravel

Zawsze należy pracować z tak skonstruowaną podbudową

3. Warstwa wyrównawcza max 5 cm

WARSTWA NAWIERZCHNIOWA
Struktura maty ma być pokryta żwirem okrywowym. W przypadku drobniejszych kalibrów żwiru 
jest to 1 cm, a w przypadku grubszych: 2 cm.

MATA W FORMIE PLASTRA MIODU
Patrz rozdział Wybór maty, str. 10

WARSTWA WYRÓWNAWCZA
Warstwę wyrównawczą można wykonać z:
 • wapienia lub porfiru 2-4 mm, 1-3 mm lub 0-4 mm
 • szorstkiej pospółki brukarskiej 0-4mm

PODBUDOWA
Kamień wapienny, porfirowy lub tłuczeń betonowy, kaliber 2-32 lub 2-40 mm. Odradzamy 
stosowanie tłucznia ceglanego, ponieważ z czasem rozsypuje się.

1

2

3

4

ZASTOSOWANIE W RUCHU PIESZYM

ECCOgravel
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4. UKŁADANIE

1. Wykonać korytowanie. Zawsze należy usunąć wierzchnią warstwę ziemi.

2. Ułożyć krawężniki lub obrzeża. Muszą one wystawać min. 2 cm nad poziom górnej krawędzi 
maty.

3. Ułożyć podbudowę. Pracować z warstwami maksymalnie 20 cm i zagęszczać zagęszczarką 
wibracyjną lub walcem drogowym.

4. Ułożyć warstwę wyrównawczą, wyrównać, zagęścić.

5. Ułożyć matę ECCOgravel®. Dociąć twardym nożem lub szlifierką kątową (używać rękawic 
i okularów ochronnych). Następnie ułożyć maty na zakładkę na wystającym marginesie 
geowłókniny.

6. Nasypać żwir. Nie zaleca się jeżdżenia ciężkim sprzętem po matach niewypełnionych. 
Rozgarnąć, używając odwrotnej strony grabi, łopaty lub ściągacza. Nie zagęszczać żwiru 
okrywowego. Nasypać  żwir ± 2 cm ponad matę. W trakcie użytkowania żwir osiądzie.

7. Kilka tygodni po rozpoczęciu użytkowania należy wykonać przegląd i wyrównać. Dokładać 
żwir w razie konieczności. Osiadanie nie będzie już występować.

Zagęszczenie podłożaKorytowanie i podbudowa Zakładanie obrzeży

321

Układanie ECCOgravel Docinanie wg. potrzeb

Poziomowanie

Zasypywanie żwirem Poziomowanie żwiru 
okrywowego

7 865

4
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KONSERWACJA ECCOGRAVEL®

WARSTWA OKRYWAJĄCA
W zależności od intensywności ruchu oraz wykorzystania nawierzchni zaleca się okresowe 
przeglądy. W miejscach, w których struktura plastra miodu jest odsłonięta, zaleca się ponowne 
jej przykrycie żwirem.

LIŚCIE
Raz do roku należy liście zgrabić, odwiać lub ściągnąć. W większości przypadków liście zostaną 
zwiane z nawierzchni w sposób naturalny: nawierzchnia żwirowa jest najmniej podatna do 
przyklejania się liści.

ZIEMIA | BŁOTO
Jeśli na nawierzchnię dostanie się ziemia lub błoto, należy je usuwać, najlepiej łopatą, razem ze 
żwirem okrywowym. Nowa warstewka żwiru (± 1 cm) nad strukturą plastra miodu wystarczy, 
aby od nowa uzyskać idealną nawierzchnię. Ziemia lub błoto, które przedostały się do pustych 
przestrzeni w strukturze plastra miodu, nie mają wpływu na przepuszczalność wody.
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CHWASTY
Aby uniknąć rozrostu chwastów, należy pamiętać o poniższych aspektach.

• Nie stosować gatunków żwiru o dużej porowatości.
Duża porowatość = długie zatrzymywanie wody = więcej chwastów.

• Nie stosować gatunków żwiru o dużej zawartości wapna, ponieważ przyspiesza to rozrost 
    chwastów.
• Wykonać podbudowę, które nie zawiera składników odżywczych i szybko odprowadza wodę.

Ewentualny rozrost chwastów (z nasion naturalnie wysianych na nawierzchni) zostanie 
powstrzymany przez geowłókninę: korzeń chwastu nie przebije dna maty.

Chwasty można łatwo usunąć ręcznie, ponieważ korzenie skupiają się w obrębie jednej komórki 
maty. Możliwe jest również usuwanie za pomocą gorącego powietrza lub palników. Rozwiązania 
te są lepsze niż chemiczne środki do zwalczania chwastów.

SÓL DROGOWA
Sól nie ma negatywnego wpływu na matę ECCOgravel®.



19

www.eccoproducts.eu

Czy z biegiem czasu ECCOgravel® przestanie przepuszczać wodę?
Po ułożeniu matę ECCOgravel® wypełnia się żwirem. Aby zapewnić strukturę otwartą i przepuszczającą wodę, 
najlepiej jest zastosować żwir o frakcji nie drobniejszej niż 4 mm. Po ułożeniu żwir zagęści się, ale ze względu 
na brak frakcji pylistej również z upływem czasu przepuszczalność nawierzchni zostaje zachowana.
Jeśli z biegiem czasu na powierzchnię będą wypłukiwane drobne cząsteczki (np. pył, piasek, ziemia, resztki liści 
itd.), nie wpłynie to na właściwości przepuszczania wody. Te drobne materiały wypełniają puste przestrzenie, 
ale nie zagęszczają się. Żwir nadal przenosi obciążenia.
Ze względu na zastosowanie geowłókniny pod strukturą plastra miodu drobna frakcja (np. pył) nie będzie 
wypłukiwać dolnej podbudowy. Zapewnia to buforowanie wody w podbudowie również w długim okresie.

Po ułożeniu żwiru struktura plastra miodu szybko się odsłania. Co jest przyczyną?
Podczas układania zużyto za mało żwiru lub wybrano niewłaściwy kaliber żwiru.
Jeśli po ułożeniu żwir znacznie się zagęści (dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy między frakcją 
minimalną a maksymalną jest duża różnica), nie jest to problemem. Będzie to zauważalne jedynie w 
pierwszych tygodniach po ułożeniu. Po zakończeniu zagęszczania (najlepiej w sposób naturalny, a nie 
mechaniczny), żwir przestanie opadać. Powoduje to między innymi geowłóknina, zamykająca matę od spodu.

Czy żwir nie będzie się przesuwał na powierzchni ECCOgravel®?
Żwir w strukturze plastra miodu tworzy chropowatą strukturę, w której zaczepia się luźno ułożony żwir 
okrywowy. Powyższa warstwa przesuwa się w związku z tym tylko w niewielkim stopniu. Jeśli struktura plastra 
miodu zostanie przykryta warstwą żwiru, uzyska się nie tylko najlepszy efekt pod względem estetycznym, ale 
również struktura plastra miodu będzie optymalnie chroniona. Ta warstwa wierzchnia nie może być jednak zbyt 
gruba, ponieważ utracony zostanie efekt stabilizacji żwiru.

W jakim zakresie można użytkować ECCOgravel® pod samochody osobowe lub dostawcze?
• Na parkingach o dużym ruchu z prędkością ponad 10 km/h zalecamy utworzenie stref jazdy na materiale 

związanym (asfalt/beton).
• W miejscach parkowania samochodów mata ECCOgravel® jest idealnym rozwiązaniem. Podbudowa maty 

ECCOgravel® może zostać skonstruowana tak, że będzie odprowadzała wodę również z drogi.
• Z taką podbudową mata ECCOgravel® może sporadycznie wytrzymać również obciążenie ciężkich pojazdów. 

Należy jednak unikać manewrów ciasnych skrętów  pojazdów z przyczepą.

Jak wygląda eksploatacja nawierzchni z ECCOgravel® w okresie zimowym?
Nawierzchnia żwirowa nie daje efektu gołoledzi.
Podczas opadów śniegu warstwa okrywowa żwiru zakleja się, więc odśnieżanie nie powoduje jej usunięcia. 
Nawet jeżeli przy odśnieżaniu traktorem, operator zbyt mocno dociśnie lemiesz odśnieżarki do nawierzchni 
i zdejmie warstwę okrywową, to na wiosnę ten żwir będzie leżał gdzieś na poboczu: wystarczy go nagarnąć z 
powrotem.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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