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Gräsarmering 2021-05-31

Material:
Mått:
Certifieringar:
Tillverkare:

Polyeten (PE)
3,5 x 10 m & 5 x 10 m. Höjd: 7 cm
Finns
Tenax

Beskrivning:

Tenax gräsarmering bildar en madrass av celler som används för att till exempel skydda sluttningar som 
utsätts för djup erosion eller för större gräsytor som bör armeras för att kunna utnyttjas och klara av 
normala påfrestningar av fordon (så som rattutslag vid vänding eller parkering samt bromsning). 

Cellerna är sammankopplade genom korsningar som har en central öppning genom vilken vatten kan 
passera. Detta gör så att alla celler är hydraliskt sammankopplade och vatten kan strömma förbi utan att 
lägga vikt och förstöra strukturen. 

De finns i olika höjder och diametrar, de tillverkas av Polyeten. Den finns i grön och svart färg, den gröna 
används med fördel där gräs ska läggas samtidigt som den svarta används när man ska förstärka med 
jord. Armeringen säljes i rullar. Om lutningen är större än 35° rekommenderas en annan produkt.  

Gräsarmeringen används med fördel vid:

- Förstärkning av diken och vägkanter.
- Säkrar där underlaget normalt är mjukt och inte körbart.
- Passar perfekt till gröna parkeringar eller andra grönytor där fordon kan behöva tillträde. 
- Campingplatser på grönytor där tyngre fordon ska kunna parkera och trafikera. 
- Färstärker ytor vid till exempel hästhoppningsanläggningar, stall eller vid olika typer av 
motorsportsanläggningar. 
- Vid sluttningar som utsätts för djup erosion, där en stark jordstängning behövs. 

Artikelnr  Benämning   Mått    Lutning   

81205050  Gräsarmering 4/200  3,5 x 10 m, H: 7 cm  > 25° till < 35°  

81204550  Gräsarmering 3/200  3,5 x 10 m, H: 7 cm  < 25°  

81304150  Gräsarmering 4/300  5 x 10 m, H: 7 cm  > 25° till < 35°  

81304050  Gräsarmering 3/300  5 x 10 m, H: 7 cm  < 25°  
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