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Markarbete

1. Slänten kring rutschkanan (RK) ska var så slät och hård som möjligt. Dock ska övre skiktet vara så pass 

mjukt att installationspinnarna kan slås ner. Se bilder nedan.

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

gräskulle men nu är en packad jordskorpa så måste ytan luftas för att möjliggöra dränering.

3. Bygger ni kullen från grunden ska översta lagret 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 150 mm. Detta för att CoverLawn®  skarven ska hamna 

under RK.

6. Lämna 600 Kg dressand 0-4 mm som ska användas efter installationen.

7. Ring 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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CoverLawn® 
1. Mät och markera upp ytan som ni tänkt lägga CoverLawn®  (CL) på. Dela in ytan i 2,4 -meters bredder 

där skarven mellan våderna ligger under rutschkanan (RK). Ni ska ha minst 2 m ovanför RK. Bild 1

2. Avlägsna ogräs och vad ni inte vill ska växa upp igenom CL. Klipp ner ytan så lågt ni kan utan att 

förstöra gräset.

3. Ytan bör vara jämn för att få bästa resultat. CL följer ytkonturen. Har ni håligheter fyll på med 

jord/mulldress.

4. Stödså, gödsla innan ni lägger på CL.

5. Lägg CL på plats över hela ytan ni ska lägga på. Finns produktionsbandet kvar klipp bort eller klipp snitt 

i bandet.

6. Skär ett snitt för infästningar i RK och drag igenom ena CL-våden så dess kant kommer utanför RK. 

Snittet blir hälften av RK’s bredd plus 25 cm.  Gör motsvarande snitt på andra våden fast 10 cm extra. 

7. Lägg våderna kant i kant. Använder ni NRT 2500 sy ihop dem med medföljande snöre. Använder ni NRT 

3002 (Stora hål) så kan ni sätta ihop våderna med pinnarna. Se bild 5

8. Sträck ut våderna mot långsidan så att ni får ordentlig spänning i nätet. Sätt stödpinnar som håller 

spänningen. Se bild 

9. Börja förankra CL uppifrån och jobba er nedåt utför backen. Starta 20 cm in på våden då änden ska 

grävas ned i slutet. Avstånd mellan pinnarna se bild 2. Tänk på att långsidan längst bort från RK ska 

grävas ned. 

10. Slå ner alla pinnarna ordentligt i marken med hammare. Pinnarna är nedbrytningsbara så håll benen 

parallella knäcks de ej.  I den branta delen av slänten använd fler installationspinnar så mattan fästs 

ordentligt om det behövs. Ni känner om mattan släpper när ni går på den.

11. Fäst ytterkanterna enligt Bild 4.

12. Lägg på dressand efter att alla pinnar är nedslagna. Ca 5 kg m2. Dressand 0-4. Kratta eller borsta 

(piasavakvast) ut sanden så den fyller igen håligheterna under mattan. 

13. Ni kan släppa på barnen direkt efter installationen.
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Bilder
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2,4 m     2,4 m    

X m

Antal CL våder

1 2
40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm40 40 40 40 40 cm

Sätt pinnarna på 40 cm 

avstånd. 

3 Snörning 2 våder

Kantförankring sida ca 20 cm mellan pinnarna. 

Förankra enligt mönstret på bilden.

CL
4

R
K

>2m 

Fäst snöret i var 2:a hål. Säkerställ 

att snöret fått fäste I CL. Se bilder 

nedan.

Fästhål

5

6

Stödpinnar
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Bilder
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Se skarven under RK Snittet för att dra CL under RK Gräv ned kanten

2 meter bakom Pinntätheten Sanda efter 
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Verktyg och material som ni behöver.

Material

• Harpad matjord blandat med sand 0-4 mm

• Sand 0-4 mm. 5 kg/m2 (inte stenmjöl)

• Gräsfrö. Tålig blandning gärna många utlöpare.

• Gödning 11-5-18

Verktyg

• Spade

• Kratta/Piasava

• 2 st Hammare

• Tumstock

• Mattkniv eller vass kniv att skära CL med.

• Knäskydd (det går snabbast på knäna)

• Kantskärare/spade att gräva ned ändarna med.

• Är ytan väldigt mjuk måste den paddas för bästa

resultat. 
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