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Installation

1. Torva ut ytan som ni tänkt ersätta. Torvdjupet ska vara 40 mm ± 5mm

2. Gräsrullarna ska installeras direkt när leveransen kommer, helst dagen efter att gräset har skördats.  Väntar 
ni med installation till dag 2 eller 3 efter leveransen ökar risken för ett mycket sämre slutresultat.

3. För bästa resultat ska ytan vara hård och fast. Annars riskerar ni få försjunkningar på ytan. 

4. När rullarna kommer kontrollera att djupet och tjockleken på rullarna stämmer. Justera annars genom att 
ta bort material eller lägga på. Tjockleken på CL rullarna kan variera. Justera med material. 

5. Rulla ut CoverLawn rullarna. Behöver ni kapa en rulle använd en sågtandad kniv (typ brödkniv).

6. När rullarna är utlagda så trumla ytan så rullarna kommer ordentligt på plats. Får ni glipor mellan rullarna 
fyll upp med matjord/mulldress.

7. Vattna enligt följande schema
1. Dag 1 20 mm

2. Dag 2 10 mm

3. Dag 3 5 mm

4. Dag 4-8 5mm beroende på hur snabbt gräsrullarna etablerar sig.

8. Börja inte belasta ytan innan ni ser att integrationen varit igång 3-10 dagar. Gräsrullarna ska inte gå att 
lyfta. 

9. Har ni ett kommande evenemang med hög belastning måste integration vara helt säkrad och då ska 
installation vara gjord minst 14 dagar innan start av evenemanget.

10. Börja inte klipp ytan förrän efter 4 dagar och de första 2 klippningarna görs med manuell med >30 mm 
klipphöjd. Vid 3:e klippningen (efter 8 dagar) kan normal klipphöjd utföras.

11. Påbörja normal gräsmatteskötsel.
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Underhåll av inodlat CoverLawn(CL):
Grundregeln är att ni underhåller och sköter ytan enligt de normala rutiner ni har för grässkötsel

1. Klippning sköts efter normala rutiner. 
2. Luftning . CoverLawn fördelar trycket på ytan så kompakteringen är inte lika hög som utan CL. Lufta ytan vid behov. 

Använd solida pipor (5-10 mm) när ni luftar. Har ni bara CL på begränsade ytor använd en grep om ni inte har maskin.
1. Använder ni vertikalskärning eller hålpipsluftning riskerar ni att ha sönder armeringen på CL eller att maskinerna 

far illa. Skulle armeringen gå sönder händer inget med ytan men hybridlösningen kommer att börja flyta omkring i 
jorden och på sikt så avtar armeringen som ni investerat i.

3. Tillväxt . Har ni låg tillväxt kommer gräset att försvinna efterhand som användarna sliter bort det. Detta påverkar inte CL 
men ytan får ett hybridutseende, d.v.s en blandning av naturgräs och konstgräs. Detta är inte skadligt för CL alls. 

1. Vattna och göd ytan om ni inte har tillväxt.
4. Organiska material som tillförs, gräsrester, mulljord eller sand riskerar att på sikt göra armeringen mindre effektiv då en 

ny växtbädd kan ta fart ibland CL grässtråna. Se renovering nästa sida.
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Renovering innan eller under växtperioden. 1 gång per år.
1. Borsta av gammalt gräs och andra lösa organiska material så stråna på CL kommer fram i ytan. Se bild nedan.
2. Avlägsna de uppborstade partiklarna från ytan.
3. Lufta ytan som ni brukar.
4. Göd och om det behövs stödså ytan. 

Icke växtperioden
1. Använder ni ytan under icke växtperioden får ni räkna med att CL kommer fram i ytan. Detta är helt i sin ordning ur ett 

slitagehänseende. 
2. Anser ni att ytan inte är brukbar sätt den då i vila tills växtperioden startar.
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