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Anvisning

1. Mät och markera upp ytan som ni tänkt lägga CoverLawn® (CL) på. CL ska ligga 40-50 cm in i det friska gräset. Se Bild 1
2. Avlägsna ogräs och vad ni inte vill ska växa upp igenom CL. Klipp ner ytan till 12-20 mm. 
3. Ytan bör vara plan för att få bästa resultat. CL följer ojämnheter på marken. Om ytan är ojämn fyll upp med mulldress eller 

annan jord med bra växtmån. Är den kompakterad lufta upp den.
4. Rulla ut CL över hela ytan ni ska lägga på. Notera: Rombriktningen måste vara samma som slagriktning. Se bild 3.
5. Kantskär ytterkanten runt om hela våden som ska läggas. Skär upp ett spår så ni får en jordkaka eller skär bara ett snedsnitt 

som ni kan lägga ner änden i. Båda metoderna fungerar men snedsnitt integrerar snabbare. Stödså och göd ytan. Se bild2
6. Gräv ut ett spår mot brofästet där ena kanten ska förankras. 
7. Börja förankra CL i längsta rännan. Spänn ut CL och förankra motsatta rännan. Bild 4. 
8. Förankra sedan toppytan. Se bild 5
9. Slå ner alla pinnarna ordentligt i marken med hammare. Det ska bli en grop efter. Om du reser stråna innan du slår ner 

pinnen syns den ej när den slagits ner. 
10. När alla pinnarna är nedslagna på toppytan och långsidorna förankra kortsidorna. Ytterkanterna på CL ska vara helt täckta 

efter att ni förankrat dem. Se bild 4.
11. Toppdressa alla oregelbundenheter under CL och märken efter hamrandet jämnas ut. Ca 5 kg/m2.
12. Ytan kan börja användas omgående.
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1.

Avslutningsfinish kanterna

CoverLawn® 
2.

Jordkaka Jordlyft

Förankring kortsida
Ca 20-40 cm mellan pinnar.
Försäkra att pinnen får tag i mönstret.

CoverLawn® 4.

3.

Skada

Bro

40-50 cm

CoverLawn® 

40-50 cm

5.

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

20  40  40  20 cm

Ytterpinnarna 20 cm 
från kant sedan 40 
mellan.
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