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Hazr çimin üzerine dö enebilen zemin zgaras



(*) Polietilen (PE LD): Elastisite modülü 780 N/mm2 - Çekme dayanm 22 N/mm2 - Isl genle me katsays 0,2 mm/m/°C.
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1.   10-15 cm kalnl nda, tane boyutu 8-16 mm çapnda olan krma ta  veya volkanik tüflü bir drenaj tabakas hazrlayn.

2.   Otoparkn uzun kenarlar boyunca fskiyeli bir sulama sistemi kurun.

3.   Yüksek su tutma ve süzme kapasitesine sahip volkanik tüf (tane boyutu 0-5 mm) ve toprak kar mn serin.

4.   P (20 g/m2), K (40 g/m2), yava  salml N (en az %80�i organik sentezden 10 g/m2) içeren gübreyi kar trn.

5.   Yüzeyi sulayn, kurudu unda çim silindiri veya kompaktör ile sk trn, gerekirse i lemi tekrarlayn.

6a. Önceden büyütülmü  festuca arundinacea (çayr otu) hazr rulo çimi serin. 

6b. Her biri en az iki çe it olmak üzere, festuca arundinacea (çayr) >=%85 ve poa pratensis <= %15�ten olu an otsu

      çim kar mn ekin.

7.  GEOFLOR® zgaralarn çimin üzerine, zgara federlerinin geni  ksm altta kalacak ekilde, sa dan sola ve yukardan 

      a a ya do ru trnaklarn birbirine geçirerek dö eyin. Montajdan sonra zgaralar silindirle veya kompaktör ile ezin.

8.  Sonraki 15-20 günde çimler ve zgaralar ksmen birle ene kadar çimleri 3-4 kez biçin.

1.  Otopark alanlarnn uzun kenarlar boyunca fskiyeli bir sulama sistemi kurun.

2.  8 ila 10 mm kalnl nda bir kum tabakas yayarak toprak yapsn geli tirin.

3.  N (20 g/m2), P (8 g/m2), K (20 g/m2) içeren bir gübre ekleyin.

4.  LD PE�den üretilmi  Geoplast GEOFLOR® zgaray dö eyin. Montaj sonras yüzeyi hafifçe silindirle ezin.

5.  Sonraki 15-20 günde çimler ve zgaralar ksmen birle ene kadar çimleri 3-4 kez biçin.
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Dü ük yo unluklu geri dönü ümlü polietilen (LD PE)*
100 t/m2

cm 50x50xY2,4 (4 adet = 1 m2)
4,84 kg / m2

Tek kullanmlk palet 100 m2 (400 parça)
Siyah, Ye il

1 m
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TASARIM NOTLARI

MEVCUT B R Ç M SAHA ÜZER NE GEOFLOR�LU YE L B R OTOPARK

GEOFLOR�LU OTOPARK

GEOFLOR�UN MONTAJI


