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ASAK GRESSARMERINGSSTEIN
1. PRODUKTBESKRIVELSE
Gressarmeringsstein er en helle med hulrom som fylles med grus eller jord. Produktet velges gjerne der
hvor man ønsker en grønn flate (gress) som samtidig tåler sporadisk belastning av kjøretøy. Alternativt
brukes gressarmering som en drenerende helle som skal slippe vannet igjennom overflaten og ned i
underlaget.
Der hvor konstruksjonen under gressameringssteinen anlegges med ønske om gode forhold for gress i
hulrommene, dvs. med jordmasser, vil dekkets evne til å tåle vekt være svært begrenset.

Dato:
Prosjekt adresse:
produktnavn:

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder
Et dekke med gressarmeringsstein må vedlikeholdes regelmessig. Er hulrommene fylt med grus så skal dekket vedlikeholdes med kosting og
hulrommene etterfylles med grus ved behov.
Der hvor man har sådd gress i hulrommene må dekket vannes og gjødsles jevnlig, og gresset klippes.

Ettersyn/kontroll
Større fordypninger og sporkjøring oppstår dersom dekket er anlagt på et for svakt bærelag eller utsettes for større belastninger enn forutsatt.
Denne type stein er ikke beregnet for mye kjøring, men dekket kan rettes opp ved at man tar opp stein og justerer underlaget.
Sørg for godt fylte hulrom. Etterfyll ved behov. Gressarmeringsstein har store hulrom som skal være fylt av masser etter behov (jord, grus).
Dersom dekket er tenkt benyttet med tanke på permeabilitet/drenering så bør man fylle hulrommene med masser uten finstoffer (f.eks 2-5mm)
Dersom formålet er et grønt dekke så må hulrommene fylles med jord som såes og gjødsles. Bruk en hardfør frø-type. Krever oppfølging.
Skadet stein/heller kan skiftes.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall
For å opprettholde funksjonen må et permeabelt dekke vedlikeholdes.
Kostes regelmessig, anbefales minimum før og etter vinteren, helst oftere for å fjerne finstoff, løv, smuss osv. Litt avhengig av arealene rundt
(grusveier, landbruk, vegetasjon osv.)
Sørg for godt fylte hulrom. Etterfyll ved behov. Gressarmeringsstein har store hulrom som skal være fylt av masser etter behov (jord, grus).
Dersom dekket er tenkt benyttet med tanke på permeabilitet/drenering så bør man fylle hulrommene med masser uten finstoffer (f.eks 2-5mm)
Dersom formålet er et grønt dekke så må dekket gjødsles og vannes jevnlig. Et pent dekke krever hyppig oppfølging.
Vinter: Vis forsiktighet ved brøyting. Dekket er sårbart for tung belastning. Utvis forsiktighet ved bruk av brøyteskjær, slik at man ikke skader
steinen.
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2418 - Heller og Belegningsstein

ASAK Permeable dekker med belegningsstein
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
Ved normal bruk, riktig vedlikehold og uten skader, vil levetiden være flere tiår.
Garanti og vilkår
Ref. Kjøpsloven og Asak Miljøsteins salgs- og leveringsbetingelser.
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Vi henviser til temahefter fra NKF, ”FDV for dekker av belegningsstein og heller av betong” og ”Belegningsstein og heller av
betong - en veiledning”.

4. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør
Postadresse
Postnr. og poststed
Telefon
E-post
Internett
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Asak Miljøstein AS (org.nr: NO 980 281 130 MVA)
Hvamstubben 17
2013 Skjetten
64 00 60 60
asak@asak.no
www.asak.no

