


INSTRUKCJA UKŁADANIA KRATKI TRAWNIKOWEJ
Uwagi ogólne

Kratkę można układać bezproblemowo, szybko i samodzielnie bez potrzeby
dysponowania wiedzą fachową. W zależności od obszaru zastosowania istnieją rożne zalecenia
odnośnie struktury podbudowy, jak to podano poniżej.
Uwaga: zalecenia te uzależnione są od opisywanych przypadków i mogą odbiegać od przepisów
prawa budowlanego lub jego wymogów!
W przypadku rozkładania kratek należy zawsze zaczynać od jednego miejsca (z reguły jest to lewy
narożnik).
Trzpienie łączące muszą znajdować sie na dolnej krawędzi kratek i być skierowane w stronę ich dalszego układania.
W przypadku obramowań należy zachować odstęp wynoszący ok. 2 cm (szczelina dylatacyjna)!
układanie
płyty 2x2 kratki= 1,0 m2) przygotowane zostały fabrycznie – są już połączone! Ułożyć dokładnie pierwsze płyty. Zdjąć z palety połączone moduły składające sie z 4 elementów, a następnie przyłożyć je bezpośrednio do pierwszych. Obutą nogą wcisnąć po prostu trzpienie modułów w przewidziane do tego celu opatentowane szczeliny!
obróbka / przycinanie
Kratkę przyciąć na odpowiedni wymiar za pomocą pilarki tarczowej lub szlifierki kątowej, a w przypadku drobnych prac za pomocą wyrzynarki lub piłki ręcznej. Przycinać w miejscu montażu płyt i w czasie ich układania!
Samochody ciężarowe, osobowe, ruch kołowy lekki i pieszy

ruch ciężki
warstwa wyrównująca pospółki, 
tłuczeń:5/32 o spadku 1°
1   zdjąć wierzchnią, twardą warstwę podłoża
2   wysypać tłuczeń 5/32 pod katem 1° i zagęścić;
dla samochodów osobowych:		 warstwa grubości 25-45 cm 
da samochodów ciężarowych:            warstwa grubosci 45-60 cm
3   w zależności od potrzeb rozłożyć geowłókninę
4   wysypać pospółkę 0-4 luzem na grubość ok. 2 - 3 cm jako warstwę wyrównującą
5   ułożyć moduły po 4 płyty , łączyć je i docisnąć/ustabilizować za pomocą wibratora (walca)
6   nanieść materiał wypełnieniowy maks. 1 cm ponad poziom modułów 
Materiał wypełnieniowy składa się z:
wariant zazielenienie: piasek i humus wymieszać w proporcji 60/40, obsiać, podlać obficie
wodą
wariant wypełnienie żwirem: w zależności od potrzeb nanieść żwir / grys
rozwiązanie tymczasowe - nie odporne na mróz: 
1    w zależności od potrzeb ustabilizować podłoże, wyrównać poprzez zdjęcie warstwy podłoża lub rozmiękczyć poprzez nawodnienie
2    w zależności od potrzeb rozłożyć geowłókninę
3    ułożyć złączone fabrycznie moduły po 4 płyty, łączyć je z kolejnymi
4    w razie potrzeby wypełnić (można rozpocząć użytkowanie również bez wypełnienia)

Jeździectwo i hodowla zwierząt
Przygotowanie podłoża dla różnych zastosowań: rozwiązanie tymczasowe - nie odporne na mróz - drogi prowadzące na łąki i pastwiska itp.
Istniejąca wierzchnia warstwa podłoża
1      zmiękczyć istniejącą powierzchnię (wierzchnią warstwę podłoża) poprzez jej nawodnienie
2     ułożyć złączone fabrycznie moduły po 4 kratki, połączyć je z kolejnymi i maksymalnie docisnąć za pomocą wibratora lub walca, również w miejscach o nieznacznym spadku
3     w zależności od potrzeb jeszcze raz dodatkowo wypełnić bądź zasypać!
wariant zazielenienie: piasek i humus wymieszać w proporcji 70/30, obsiać i podlać.
 	wariant wypełnienie żwirem: wypełnić wypłukanym żwirem lub innym materiałem w zależności od potrzeb.

jeździectwo (tereny do jazdy konnej, tereny do powożenia zaprzęgami, prowadzenie konia na lonży, wybiegi)
wypełnienie piaskiem z nadmiarem: mieszanka piasku / wierzchnia warstwa podłoża
(tłuczeń: 5/32) ze spadkiem 1°
1   usunąć istniejące rośliny
2   nałożyć tłuczeń 5/32 pod katem ok. 1° i zagęścić
tereny do powożenia zaprzęgami / wybiegi     		ok. 15 cm 
tereny do jazdy konnej / prowadzenia konia na lonży    	ok. 25 cm
3   nanieść ok. 2 cm wyrównującej warstwy piasku, narzucić wierzchnią warstwę i wyrównać
4   rozłożyć płyty, łączyć je z kolejnymi i stabilizować za pomocą wibratora lub walca
5   nanieść materiał wypełnieniowy (ewentualnie z dodatkami);
ponad górną powierzchnię płyt nasypać ok. 2-5 cm np. piasku, żwirku lub wiórów drewnianych (tereny do powożenia zaprzęgami / wybiegi) lub ok. 10 cm piasku (tereny do jazdy konnej / prowadzenia konia na lonży); nie stosować ziaren kulistych, gdyż mogą one podchodzić pod płyty i spowodować ich wypiętrzenie! Stosując piasek kwarcowy oszczędza sie rocznie na jednym piłowaniu końskich kopyt!
Zabezpieczenie skarp i zboczy
zabezpieczenie skarp i zboczy: mocowanie wg potrzeb
1     sprawdzić stabilność istniejącego podłoża
2     oczyścić z luźnej ziemi/kamieni i zdjąć możliwie równą warstwę
3     w zależności od potrzeb rozłożyć geowłókninę
4     ułożyć moduły po 4 płyty, połączyć je
5     w zależności od potrzeb wbić ukośnie np. budowlane pręty zbrojeniowe o średnicy 6 mm na głębokość przynajmniej 50 cm (w zależności od stabilności podłoża i spadku skarpy). Liczba mocowań na m2 zależy od miejscowych uwarunkowań / kata nachylenia powierzchni.
6     końce prętów zbrojeniowych wygiąć na kształt litery U i wbijać je łącząc sąsiadujące ze sobą płyty
7     w razie potrzeby wypełnić:
wariant: wypełnienie żwirem przepuszczalnym o okrągłych ziarnach
wariant: zazielenienie poprzez wypełnienie ziemią lub w zależności od specyficznych
wymogów, następnie obsianie głęboko zakorzeniającą sę lub podobną trawą, pokrycie mułem i 
obfite podlewanie

Niniejsza instrukcja oparta została na wartościach uzyskanych doświadczalnie! Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku niewłaściwego ułożenia płyt.


