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AŽŪRINIŲ GAMINIŲ ĮRENGIMAS

Pagrindų
įrengimas*
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Nukasamas esamas gruntas, įrengiamas laikantysis grunto sluoksnis numatytai apkrovai
atlaikyti ir pasluoksnis.
Norintiems įrengti didžiausio vandens laidumo
dangos konstrukciją rekomenduojame rinktis konstrukcijas su vandeniui laidžiu betono ar asfalto
sluoksniu.*
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Klojami ažūro gaminiai, kurie gali būti užpildomi dviem būdais:

— žolės sėklų mišiniu (žr. 3 punktą);
— skaldos/žvyro mišiniu (žr. 4 punktą).

Užpildas

Sėklų ir dirvožemio
mišinys „Sunshine”
Kompensatorius

2/5 mm arba 2/8 mm frakcija

Kompensatorius

10 mm tarpas

Skalda/žvyras

Dirvožemis
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Tarpai tarp gaminių užpildomi vidutinio sunkumo dirvožemiu. 10 mm iki gaminio viršaus
neužpildoma. Rekomenduojame rinktis sėklų mišinį „Sunshine“, pasižymintį atsparumu sausrai,
mažesniu reiklumu ir tinkamumu sėti tiek saulėkaitoje tiek ir šešėlyje.
Esant galimybei įrenkite laistymo sistemą, kuri
leistų sausros metu apsaugoti žolę nuo išdžiūvimo.
Drėgmės kiekiui užtikrinti gali būti naudojamos
vandenį įgeriančios ir tūriškai nedidėjančios priemonės pvz.: granulės (sukauptą drėgmės kiekį
augalui atiduos jam reikiamu metu).
Šios priemonės sumaišomos su dirvožemiu prieš
tarpų užpildymą.**

Tarpus galima užpildyti nesurištuoju užpildu,
kurio frakcija yra 2/5 arba 2/8 mm. Tarpuose
esantį užpildą lengviau prižiūrėti, jeigu tarpai bus
užpildomi užpildu surištu su Romex Profi deko
rišikliu. Rišiklis suklijuoja akmenukus į vientisą,
laidų vandeniui paviršių.

* Daugiau informacijos apie dangų konstrukcijos įrengimo storius
ir tipus galima rasti automobilių kelių standartizuotų dangų
konstrukcijų projektavimo taisyklėse KPT SDK 19.

** Nerekomenduojame naudoti molingą dirvožemį ar durpes,
kadangi užpildant tarpus molis/durpės užterš gaminių paviršių ir
liks sunkiai išvalomos dėmes.

Pastaba: Siekiant greitesnio vandens drenavimo efekto, siūlome siūlę užpildyti stambesne akmens frakcija pvz.: 2/8 surištą rišikliu.
Rišiklis užtikrins kad akmenys nepasišalintų iš
siūlės. Ant tokios siūlės patekęs lietaus vanduo
greičiau susigers.
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ECO DOMINO

PRITAIKYTAS
LENGVOJO
TRANSPORTO
APKROVOMS
Tinkamas tik lengvojo transporto
parkavimo vietų įrengimui.
Transporto apkrovų atveju gaminiai
klojami jų eiles praslenkant.

ĮRENGIMAS
SU SKALDA
Rekomenduojame įrengti tarpus
užpildant surišta skalda – tam
puikiai tinka Romex GmbH
produktas Deko Profi.

„ŽALIOSIOS ZONOS“
Atveriamose erdvėse taip
pat tinkamas sprendimas –
žolės mišinys.
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