
Installationsanvisning

CoverLawn®  

Slänt
En lyckad CoverLawn® installation beror på följande faktorer:

1. Markarbetet

2. Öppna upp hålen (spänning i nätet)

3. Sammanfogning av våderna

4. Ytterkanterna grävs ner ordentligt 
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Markarbete
1. Ytan ska vara så slät och hård som möjligt. 

2. Befintlig slänt: Materialet i marken ska vara packad jord/sand så gräset kan gro och växa. Om ytan nu är en 

packad jordskorpa så måste ytan luftas upp för att möjliggöra en bra installation. Fyll på med EU sand 0-4 

mm efteråt som kan blanda sig med den luftade jorden.

3. Nybyggnation: Bygger ni kullen från grunden ska de översta 150 mm vara packad mulldress (50% EU 

sand 0-4mm* och 50% matjord) som blandas och läggs på. Mängden är volymprocent. Runda 

höjdövergångar så inte gräsklipparen fastnar eller klipper sönder ytan. Se bilder.

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. Avtrycket får inte överstiga 5 mm. Tänk på att ni måste packa ytan efter hand 

så hela djupet blir bra packat. Tryck ner ett vasst föremål efter paddningen i marken. De första 50-100 mm 

trycks ner för hand medan sista 50 ska slås/trampas ner. 

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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Streckade linjen visar 

material att tillsätta och

jämna ut.

Ojämn yta
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CoverLawn® 

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

Använd toppen på slänten som mittpunkt för installationen. Detta för att undvika och få skarven där 

belastningen är hårdast. Bild 1

2. Stödså, gödsla innan ni lägger på CL.

3. Lägg CL på plats över hela ytan ni ska lägga på. Lägg CL 0.5 meter in på friska ytan vid släntens nedre 

gräns. 

4. Foga samman våderna genom att sätta ihop våderna med installationspinnar. Lägg våd 1 och 2 bredvid 

varandra. Fäst pinnen genom yttersta hålen på varje våd. Sätt pinnar var 15:e cm. Har ni fler än 2 våder 

sträck ut våd 1 som ska fästas i våd 3. Sätt pinnar som håller spänningen i våd 1. Fortsätt med våd 2, 3 

och så vidare tills alla är spända och sammanfästa. Spänningen ska vara 5-7 cm. Se bild 1-3. 

5. Börja förankra CL på toppen av slänten.  Jobba mot ytterkanterna så eventuella ojämnheter spänns ut. 

Avstånd mellan pinnarna se bild 5. Läggriktning Bild 4.

6. Slå ner alla pinnarna ordentligt i marken med hammare. 

7. Lämna 20 cm utan pinnar på ytterkanten runt hela kullen. Gräv en ränna runt hela kullen och förankra 

ytterkanten. Bild 6. Vill ni konturskära hörnen gör så annars integreras de med gräset snabbt.

8. Lägg på sand efter att alla pinnar är nedslagna. Ca 5 kg m2. sand 0-4 mm. Kratta eller borsta 

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

9. Ni kan släppa på barnen direkt efter installationen.

10. Ring om ni har frågor under installationen. 0732-301198
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Bilder
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Kantförankring sida ca 20 cm mellan pinnarna. 

Förankra enligt mönstret på bilden.

CL
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Antal CL våder
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Läggriktning
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40 40 40 40 40 cm

Sätt pinnarna på 40 cm avstånd. 

50 cm

50 cm

50 cm

50cm

3. Sammansättning 2 våder

Lägg våderna så 2 hål ligger över

varandra . Se bild nedan

FästhålCoverLawn® 

2.
5-7 cm



Verktyg och material som ni behöver.

Material

• Harpad matjord eller mulldress

• Dressand 0-4 mm. 5 kg/m2

• Gräsfrö. Tålig blandning gärna många utlöpare.

• Gödning 11-5-18

Verktyg

• Spade

• Kratta/Piassava

• 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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