Műfű lerakási útmutató
Telepítés előtt
Először is pontosan mérje fel a szükséges anyagmennyiséget, körültekintően határozza meg a lefedni
kívánt terület nagyságát annak érdekében, hogy ne legyen sok a leeső hulladék.
Viszont mindig érdemes legalább 40-50cm-t ráhagyni, annyival többet rendelni, mert a terület
adottsága befolyásolhatja a végső szükséges műfű mennyiséget.
Vegye figyelembe, hogy bármely, a talajon található egyenetlenség befolyásolhatja a telepítés utáni
összképet, ezért fontos, hogy a talaj megfelelően legyen előkészítve.
Fontos:
Amennyiben a műfüvet méretre kell vágnia, akkor figyeljen arra, hogy mindig a tekercs hátoldalán
kezdje a vágást, ügyelve arra, hogy a tűzött szálcsomókat nem vágja át.
A megfelelő szálirány (mindig egyező irányba mutassanak a műfű szálai) betartása elengedhetetlen,
mert így elkerülhető, hogy a végső összképben látható színeltérés legyen.
Az illesztési hézag maximum 4mm lehet, (minél közelebb vágjuk el a széleket, de a tűzéseket ne
vágjuk át!
A telepítéshez szükséges eszközök








Műfű (A típus attól függ, hogy hova szeretne műfüvet telepíteni. Nyugodtan kérjen tanácsot
tőlünk, szívesen segítünk az Önnek legmegfelelőbb típus kiválasztásában.)
Zúzott kő vagy murva
Vágókés
Öntapadós ilesztő szalag (Amennyiben a tekercseket illeszteni kell.)
Műfű rögzítő tüske
Geotextil
Szegély (A legjobb a beton, de lehet műanyag vagy fém is.)

A műfű telepítése
I. eset: Beton vagy kerámia aljzatra, illetve ha terület <20m2
Sok teendője nem lesz, egyszerűen csak győződjön meg róla, hogy a terült rendelkezik megfelelő
vízelvezetéssel, enyhe lejtéssel mielőtt műfű vásárlás mellett dönt.
Tekerje ki a méretre szabott műfüvet a lefedni kívánt területre, úgy, hogy a szálakba pont belelásson,
miután felseperte azt egy műanyag sörtéjű seprű vagy kefe segítségével. Ezután érdemes a széleken
lesúlyozni a műfüvet. Erre kiváló és igen esztétikus megoldás lehet a kaspók, tuják egyéb kerti
növények, esetleg átlátás gátlók használata.
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II. eset: Már meglévő füves, gyomos talajra
1. Először az alapot kell előkészítenie. Ez azt jelenti, hogy a talaj felső rétegét 7-10cm mélyen el
kell távolítani.
2. Utána a szegélyt kell kialakítani, hiszen a műfüvet minden oldalról szegéllyel kell ellátni (pl.
műanyag ágyás, vagy térkő szegéllyel).
3. Ezután töltse fel a kialakított, szegéllyel keretezett területet 7-10cm vastagságban apró
szemű murvával, zúzott kővel, majd enyhén locsolja fel a területet,és lehetőség szerint
tömörítse, stabilizálja az alapot egy döngölőbéka segítségével.
4. Ezután terítse ki a geotextilt, ha szükséges illessze össze a széleket, megfelelő átfedéssel, és
vágja méretre azt.
5. Terítse ki a műfüvet, mindig ügyelve a megfelelő szálirányra. (A teraszról nézve bele kell látni
a műfű szálaiba.) Amennyiben szükséges az egyes műfű tekercseket egymáshoz illesztenie,
használjon a gyári öntapadós illesztő szalagot. (Ez megfelelő minőségű.)
6. Vágja össze a széleket, a szegély vonalát követve. Óvatosan, egy vágókés segítségével, a műfű
hátoldalán kezdve a vágást úgy, hogy nem vágja át a tűzéseket, igazítsa a szegélyhez a
műfüvet.
7. A szélek stabilizáláshoz használjon ún. műfű rögzítő tüskét. (Érdemes 15cm-ként lerögzíteni,
enyhén lekalapálva azt.)
8. Amennyiben tökéletes végeredményt szeretne, végezhet homokfúvást, ami plusz stabilitást
ad a műfű szálaknak. Az anyagszükséglet kb.6kg/m2. Oszlassa szét a homokot, amíg az
teljesen el nem tűnik a felületről egy műanyag sörtéjű seprűvel, és végül száliránnyal
ellentétesen seperje fel a műfüvet.
Ezek után már nincs más hátra, csak élveznie kell az egységes, szép zöld műfű pázsit által nyújtott
látványt, és azt, hogy innentől kezdve más teendője nincs.
Nézzen szét web shopunkon, és válassza az Önnek megfelelő minőségű műfüvet!
Bármely kérdés esetén várjuk jelentkezését!
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