Instrukcja montażu
EKO KRATKA geoSYSTEM

OBRZEŻE geoBORDER

Zastosowanie geoSYSTEM
WYPEŁNIENIE
KAMIEŃ

TRAWA

SUGEROWANE ALTERNATYWA SUGEROWANE ALTERNATYWA

• lądowiska leśne
• lotniska
• wzmocnienia pobocza pasa
• lądowiska dla helikopterów
• płyty postojowe
• RESA

-

-

G4

G5 max
G4
S60

• drogi pożarowe
• wewnętrzne drogi firmowe
• place magazynowe
i manewrowe
• osiedlowe miejsca
postojowe
• kopalnie
• tymczasowe drogi
dojazdowe

G4 max

G3 max
G4
G40
S60

G5 max

G4 max
G4
S60

• campingi
• parki
• pola golfowe i piknikowe
• centra żeglarskie
• place rekreacyjne
• dukty leśne

G40

G4 max
G4
S60

G4

S60
G5 max
G4 max
G40

• miejsca postojowe
• pobocza dróg
• drenaż żwirowy
• wjazd do garażu
• tymczasowe parkingi

G3

G40
S60
G4
G25

G4

S60
G5 max
G40

• stadniny koni
• ujeżdżalnie
• wybiegi dla zwierząt
• padoki

G40

G4
G3
G4 max

G5 max

G4
G40
S60

• tymczasowe miejsca
postojowe
• ścieżki piesze i rowerowe
• otoczenie domu
• opaski żwirowe
• ścieżki w ogrodzie
• zabezpieczenie trawnika
przed zwierzętami
• trawnik rekreacyjny bez
podbudowy

G25

G4
G40

G4

G40
S60
G25

• skarpy, nasypy
• rowy melioracyjne
• brzegi i dno stawu
• zbiorniki retencyjne

G4

G40
S60s
S60

S60s

G4
S60

Ważne
Wysokość podbudowy zależy od przeznaczenia nawierzchni, częstotliwości ruchu oraz warunków regionalnych. Gwarantuje stabilność kratek i odporność na obciążenia. Zapobiega tworzeniu
się kolein. Na gruntach mniej przepuszczalnych (np. glina) powinna być głębsza o ok. 20 cm.
Zalecana wysokość podbudowy:
• ruch pieszy: 10 cm
• samochody osobowe: 20-30 cm
• ruch ciężki: 40-50 cm
Eko kraty wykonane są z tworzywa, które ze względu na swoje właściwości
- rozszerza się przy wyższych temperaturach, kurczy przy niskich - należy
zachować odstęp co najmniej 5 cm między kratką, a inną nawierzchnią lub
obiektem montowanym do podłoża jak np. słupek parkingowy (stabilność wymiarów +/-3%). Odstęp należy zasypać piaskiem.
Ze względu na możliwą niestabilność wymiarów może wystąpić problem przy
łączeniu krat. Zaleca się wtedy mieszanie materiału z kilku palet jednocześnie.
Duże wymiary kratek należy łączyć ze średnimi, średnie z małymi.
Ścianki kratki muszą być zawsze całkowicie zasypane kamieniem lub zarośnięte trawą. Nie powinny wystawać puste, gdyż mogą zostać uszkodzone
mechanicznie.
Przy wytyczaniu powierzchni o zróżnicowanym kształcie, brzeg wykopu można
zabezpieczyć obrzeżami geoBORDER, utrzymując odległość elementów 3 cm
od obrzeża.

Wyrób budowlany
Deklarowane parametry:
zgodnie z Krajową deklaracją właściwości
użytkowych
Krajowa Jednostka Oceny Technicznej:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Podstawa oznakowania:
Krajowa Ocena Techniczna (KOT) IBDiM
KOT-2019/0318 wydanie 1
oraz Zakładowa Kontrola Produkcji

Wypełnienie: kamień
WARSTWY PODBUDOWY
wypełnienie: kamień samoklinujący
frakcji 8-20 mm
ekokratka geoSYSTEM G25 |G3 |G4 |G40 |S60
|G4 max
geowłóknina przeciw chwastom
warstwa wyrównująca:
piasek podsypkowy, gr. 3 cm
warstwa drenażowa:
tłuczeń frakcji 0-32 mm, gr. 10-20 cm
warstwa nośna:
tłuczeń frakcji 32-63 mm, gr. 15-30 cm
geowłóknina separacyjna
grunt rodzimy ze spadkiem 1,5%

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
W celu uniknięcia wzrastania chwastów, bezpośrednio pod kratką rozłóż geowłókninę
Do wypełnienia kraty należy zastosować kamień łupany, samoklinujący, wielkości 8 -20 mm
(zbyt drobna frakcja wpada pod kratki)
Kratki należy całkowicie zasypać kruszywem. Pozostawienie niewypełnionych może doprowadzić do ich uszkodzenia podczas eksploatacji
Wypełnione kratki można ponownie zawibrować zagęszczarką z nakładką gumową, dzięki
czemu kruszywo równomiernie się rozłoży
W przypadku, gdy wypełnienie opadnie poniżej krawędzi kratki, należy wyrównać jego
poziom, tak aby ścianki kratki były całkowicie zasłonięte
Dylatacje między kratką a inną nawierzchnią należy zasypać piaskiem

Wypełnienie: trawa
WARSTWY PODBUDOWY
wypełnienie: gleba o odczynie pH 5,5-6,5 lub
substrat standardowy + nasiona traw geoGRASS
eko kratka geoSYSTEM G5 max | G4 | G40 | S60
warstwa wyrównująca: mieszanka piasek kwarcowy + kruszywo + humus, gr 4 cm - zagęszczone
do 3 cm
warstwa nośna - żyzna: 70% tłuczeń frakcji 32-63
mm + 30% humus lub substrat, gr. 15-20 cm
warstwa nośna - drenażowa: tłuczeń frakcji 32-63
mm, gr. 15-30 cm
geowłóknina separacyjna
grunt rodzimy ze spadkiem 1,5%

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
Kratki zasyp dobrą, organiczną ziemią ogrodniczą, o dużej zawartości próchnicy, o odczynie
pH 5,5 – 6,5 lub substratem standardowym. Gleba nie powinna być zbyt gliniasta, gdyż
będzie się szybko zaskorupiała. Nie może też być zbyt lekka (piaskowa) ponieważ będzie
szybko traciła wodę
Po naniesieniu ziemi w kratce należy ją intensywnie podlać, aby doprowadzić do jej ubicia.
Ziemia powinna być ok. 0,5 cm poniżej ścianki kratki
Sugerujemy zastosować mieszankę traw geoGRASS zawierającą gatunki szczególnie odporne na trudne warunki glebowe oraz pokarmowe, charakteryzujące się małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na suszę
Siew nasion traw należy przeprowadzić „na krzyż”, wysiewając połowę przeznaczonych nasion idąc wzdłuż, a pozostałą połowę w poprzek. Następnie należy przykryć nasiona przysypując całą powierzchnię piaskiem (granulacja 0,6-1,2 mm) na grubość kilku milimetrów
W trakcie wschodów szczególnie ważne jest utrzymywanie stałej wilgotności gruntu, podlewanie małymi dawkami w godzinach porannych. Wschody będą trwały około 3 tygodnie
przy założeniu stałej wilgotności gruntu w tym okresie
Przez 8– 12 tygodni nie należy eksploatować powierzchni do momentu całkowitego ukorzenienia trawy. Należy unikać długotrwałego parkowania pojazdów
Pierwsze koszenie jest możliwe w momencie osiągnięcia przez trawę ok. 10 – 12 cm wysokości. W pierwszym roku po zasiewie należy kosić wysoko 4-5 cm, aby doprowadzić do
szybkiego zadarnienia gruntu. Po osiągnięciu zwartej murawy koszenie można obniżyć
maksymalnie do wysokości 1-2 cm
Kratka geoSYSTEM G25 może być obsiana trawą dla użytku rekreacyjnego lub jako zabezpieczenie trawnika przed zwierzętami. W tym przypadku nie należy robić podbudowy
Maksymalny czas postoju auta na zazielenionej kracie to 4h dziennie

Montaż eko kratki trawnikowej | drogowej

1

Wyznacz kształt nawierzchni przy
pomocy sznurka, wybierz ziemię na
odpowiednią głębokość.

2

Wyrównaj podłoże zachowując 1,5%
spadku.

3

Rozłóż geowłókninę, która
uniemożliwi mieszanie się warstw
i wzmocni podbudowę.

4

Rozprowadź tłuczeń samoklinujący
i zagęść go mechanicznie.

5

Rozprowadź piasek podsypkowy
i uciągnij na łatach murarskich.

6

Rozpocznij od narożnika, a kratki
układaj rzędami. Zaczepy wyznaczają
kierunek układania.

7

Kratki połącz zaczepami, dociśnij
nogą lub dobij młotkiem gumowym.

8

9

Zachowaj odstęp między krawężnikiem,
a nawierzchnią kratki co najmniej 5cm.

10

W razie potrzeby kratki możesz dociąć
gumówką lub brzeszczotem
i dopasować.

Nawierzchnię wyłożoną kratką
wyrównaj zagęszczarką lub
walcem ogrodowym.

WYPEŁNIENIE: TRAWA

WYPEŁNIENIE: KAMIEŃ

Kratki zasyp ziemią i wysiej
trawę geoGRASS

Kratki wypełnij kamieniem
- rozprowadź łopatą i szczotką

Zobacz jak
to zrobić!

Zobacz jak
to zrobić!

Montaż eko kratki na skarpie

1

Skarpę oczyść z szaty roślinnej oraz
wyrównaj.

2

Montaż rozpocznij od narożnika
i układaj kraty rzędami kierując
zaczepy w dół skarpy.

3

Układając kraty połącz je w całość
przy pomocy zaczepów.

4

Kraty możesz dowolnie docinać, aby
dopasować je do ukształtowania
terenu.

Mocowanie kraty
GRUNT RODZIMY

GRUNT PIASZCZYSTY

Na standardowych podłożach,
kraty przymocuj kotwami geoPIN
o długości 24 cm. Wepnij je w kieszenie.

Przy sypkich podłożach zastosuj
dłuższe kotwy geoPEG 38 cm lub
50 cm. Zaprzyj kotwę o ściankę kraty
i dobij gumowym młotkiem.

WYPEŁNIENIE: TRAWA

WYPEŁNIENIE: ROŚLINY

Gotową nawierzchnię wypełnij
glebą próchnicową, a następnie
wysiej trawę. Na skarpy zalecamy
geoSANDY.

Gotową nawierzchnię wypełnij glebą
próchnicową, a następnie w otworach
kraty posadź rośliny.

WYPEŁNIENIE: KAMIEŃ
Kraty zasyp kamieniem
i rozprowadź łopatą.
Minimalna frakcja: 8 mm.

Zobacz jak
to zrobić!
Ważne
Kratę montujemy na wyrównanym i oczyszczonym gruncie rodzimym
(podbudowa nie jest wymagana)
Przy wypełnieniu kamieniem, zaleca się rozłożenie geowłókniny pod kratą,
która ograniczy wzrost chwastów
Przy niewielkim nachyleniu moduły mocujemy plastikowymi kotwami długości 24 cm, na gruncie piaszczystym długości 38 cm lub 50 cm.
Na twardym lub gliniastym podłożu oraz bardziej nachylonych powierzchniach zaleca się kotwienie karbowanymi prętami ze stali
U szczytu skarpy wymagane kotwienie co ok 0,5 m czyli 4 kotwy na 1 mkw,
niżej wystarczą 2 sztuki na 1 mkw
Przy obsadzeniu skarpy trawą, na czas jej wschodów, nawierzchnię zalecamy przykryć agrowłókniną (gramatura 17-23 g/m2), która przyspieszy jej
wzrost i zabezpieczy przed wymywaniem nasion, przed ptakami
Do wzmocnienia skarpy zalecamy mieszankę geoSANDY, która ma długi
system korzeniowy i jest przystosowana na tereny piaszczyste, zalewowe
Wysiew trawy, nasadzenia roślin najlepiej robić wiosną lub wczesną jesienią

Montaż obrzeży geoBORDER w ogrodzie

1

Wytycz linię przebiegu obrzeży
sznurkiem, rozciągniętym między
kołkami. Nieregularne odcinki można
wyznaczyć wężem ogrodowym.

2

Chcąc uzyskać nieprostolinijny kształt
natnij sekatorem dolną półkę obrzeża.
Po nacięciu wszystkich sekcji
z obrzeży można formować zarówno
wewnętrzne jak i zewnętrzne łuki.

3

Obrzeża łączymy nakładając jedno na
drugie. Zapięcie dobijamy gumowym
młotkiem.

4

Szpadlem natnij darń i usuń ją
na wysokość obrzeża lub głębiej.

5

Obrzeże mocujemy do podłoża,
wbijając plastikowe kotwy w co
drugą kieszeń - 3 sztuki na metr.

6

Natychmiast po ułożeniu zakryj
ścianki obrzeża ziemią, korą lub
ozdobnym kamieniem.

Zobacz jak
to zrobić!

Zobacz jak
to zrobić!

Ważne
Ze względu na właściwości tworzywa – przy niskiej temperaturze kurczy się,
przy wysokiej rozszerza – obrzeża należy zakryć z dwóch stron, natychmiast po
ułożeniu. Pozostawienie na słońcu może spowodować rozprężenie obrzeża, którego
skutkiem będzie brak zachowania prostolinijnego kształtu
Minimalna temperatura podczas montażu +10⁰

Montaż obrzeży geoBORDER przy kostce brukowej

1

Połącz wszystkie obrzeża w linię,
zapięcia dobij gumowym młotkiem.

2

Chcąc uzyskać nieprostolinijny kształt
natnij sekatorem dolną półkę obrzeża.

3

Nawierzchnię z kostki brukowej
wykonaj według instrukcji
producenta. Obrzeże układaj na
warstwie nośnej, ciasno przy kostce.

4

Obrzeża przytwierdź do podłoża
metalowymi gwoździami geoNAIL
o długości 25 cm (fi 8 mm), wbijając
w co drugą kieszeń.

Ważne

Zobacz jak
to zrobić!

Podbudowa pod nawierzchnią z kostki, powinna wystawać na około 15 cm poza linię
obrzeża
Obrzeże należy układać bezpośrednio na podbudowie, a nie podsypce
Należy uwzględnić różnicę między wysokością kostki, a podbudowy. Krawędź obrzeża
powinna być poniżej poziomu kostki – po zagęszczeniu wibratorem powierzchniowym, nawierzchnia z kostki siądzie
Po nacięciu wszystkich sekcji dolnej półki, z obrzeży można formować zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne łuki
Obrzeże może być układane po montażu kostki brukowej, ale przed dobiciem wibratorem powierzchniowym

Kratka geoSYSTEM
500x500 mm

605x405 mm

600x400 mm

G5 max: wys. 5 cm
G4 max: wys. 4 cm
G3 max: wys. 3 cm

S60s: wys. 4 cm

S60: wys. 4 cm

500x500 mm

415x415 mm

385x385 mm

G4: wys. 4 cm
G3: wys. 3 cm

G25: wys. 2,5 cm

G40: wys. 4 cm

Obrzeże geoBORDER
100 cm

100 cm

100 cm

78: wys. 7,8 cm

58: wys. 5,8 cm

45: wys. 4,5 cm

Dodatki
geoPIN

Kotwy mocujące

geoPEG

Trawa
geoGRASS
do kratki
trawnikowej

24 cm

38 cm | 50 cm

geoSANDY
na skarpy

