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Rutschkana/Kulle

1. Slänten kring rutschkanan (RK) ska vara så slät och hård som möjligt. 

2. Materialet i marken ska vara packad jord/sand så gräset kan gro och växa. Om kullen har varit en 

gräskulle men nu är en packad jordskorpa så måste ytan luftas upp för att möjliggöra en bra installation. 

Fyll på med sand 0-4 mm efteråt som kan blanda sig med den luftade jorden.

3. Bygger ni kullen från grunden ska de översta 100 mm vara mulldress (50% sand 0-4mm* och 50% 

matjord) som blandas och läggs på. Är ytan mjuk blir det ojämnheter under installationen både från fötter 

och förankring av installationspinnarna. 

4. Ytan ska var så packad att när ni går på den ska inte foten sjunka igenom ytan. Fotavtryck är ok då 

CoverLawn® skyddar ytan när de är utrullade. Avtrycket får inte överstiga 5 mm.

5. Lämna ett avstånd mellan RK och marken på ca 100 mm eller vad som tillåts. Detta för att CoverLawn®  

skarven ska hamna under RK.

6. Lämna topdress 5 kg /m2 0-4 mm som ska användas efter installationen. 

7. Ring Thomas om ni har frågor.

8. * Sand 0-4 mm är inte stenmjöl utan sand. Finns inte sand 0-4mm går det lika bra med sandlådesand 

(Baksand)
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Rörkulle
1. Slänten kring röret ska vara så slät och hård som möjligt. 

2. Materialet i marken ska vara packad jord/sand så gräset kan gro och växa. Om kullen har varit en 

gräskulle men nu är en packad jordskorpa så måste ytan luftas upp för att möjliggöra en bra installation. 

Fyll på med sand 0-4 mm efteråt som kan blanda sig med den luftade jorden. Ogräs bör avlägsnas. 

3. Bygger ni kullen från grunden ska de översta 100 mm vara mulldress (50% sand 0-4mm* och 50% 

matjord) som blandas och läggs på. Är ytan mjuk blir det ojämnheter under installationen både från fötter 

och förankring av installationspinnarna. 

4. Ytan ska vara så slät och packad att när ni går på den ska inte foten sjunka igenom ytan. Fotavtryck är ok 

då CoverLawn® skyddar ytan när de är utrullade. Avtrycket får inte överstiga 5 mm.

5. Rörändarna lämnas utan jord. Se bild nedan. Avsluta jordkanten så lutningen blir enligt kundens 

önskemål.

6. Lämna topdress 5 kg /m2 0-4 mm som ska användas efter installationen. 

7. Ring Thomas om ni har frågor.

8. * Sand 0-4 mm är inte stenmjöl utan sand. Finns inte sand 0-4mm går det lika bra med sandlådesand 

(Baksand)
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Slänt

1. Slänten ska vara så slät och hård som möjligt. 

2. Materialet i marken ska vara packad jord/sand så gräset kan gro och växa. Om slänten har varit en 

grässlänt men nu är en packad jordskorpa så måste ytan luftas upp för att möjliggöra en bra installation.

3. Ska det installeras CoverLawn® som pulkabacke förbered den ytan som övriga ytan.

4. Bygger ni slänten från grunden ska översta 100 mm vara mulldress (50% sand 0-4mm* och 50% 

matjord) som blandas och läggs på. Är ytan mjuk blir det ojämnheter under installationen både från fötter 

och förankring av installationspinnarna. 

5. Ytan ska var så packad att när ni går på den ska inte foten sjunka igenom ytan. Fotavtryck är ok då 

CoverLawn® skyddar ytan när de är utrullade. Avtrycket får inte överstiga 5 mm.

6. Lämna topdress 5 kg /m2  0-4 mm som ska användas efter installationen. 

7. Ring Thomas om ni har frågor.

8. * Sand 0-4 mm är inte stenmjöl utan sand. Finns inte sand 0-4mm går det lika bra med sandlådesand 

(Baksand)
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Plan yta

1. Plana ytan ska vara så jämn och hård som möjligt. 

2. Materialet i marken ska vara packad jord/sand så gräset kan gro och växa. Om ytan har varit en gräsyta 

men nu är en packad jordskorpa så måste ytan luftas upp för att möjliggöra en bra installation.

3. Bygger ni ytan från grunden ska översta 100 mm vara mulldress (50% sand 0-4mm* och 50% matjord) 

som blandas och läggs på. Är ytan mjuk blir det ojämnheter under installationen både från fötter och 

förankring av installationspinnarna. 

4. Ytan ska var så packad att när ni går på den ska inte foten sjunka igenom ytan. Fotavtryck är ok då 

CoverLawn® skyddar ytan när de är utrullade. Avtrycket får inte överstiga 5 mm.

5. Lämna topdress 5 kg /m2  0-4 mm som ska användas efter installationen. 

6. Ring Thomas om ni har frågor.

7. * Sand 0-4 mm är inte stenmjöl utan sand. Finns inte sand 0-4mm går det lika bra med sandlådesand 

(Baksand)
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