
CoverLawn® 

Installationsinstruktion

NRT 3002
För en lyckad CoverLawn® installation krävs följande faktorer:

1. Markarbete

2. Öppna upp hålen (spänning i mattan)

3. Sammanfogning av våderna.

4. Gräva ner ytterkanterna ordentligt.

2021-05-21
R1F

1

ÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs



Markarbete Plan yta

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

2. Befintlig gräsyta: 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 ytan 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. 

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. Anslutningen mot angränsande ytbeläggning ska ligga i jämnhöjd med varandra.

6. OBS: Använd INTE stenmjöl istället för sand. Ring Thomas 0732-301198 om ni har frågor.
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Instruktion enkel våd

1. Mät och markera upp ytan som ni tänkt lägga CoverLawn® (CL) på. 

2. Så och göd innan ni lägger ut CL. 

3. Rulla ut och sträck ut  CL ordentligt så hålen öppnar sig. Sätt ut stödpinnar 20 cm från långsidan. Sätt var 

50 cm. Bredden på våden ska öka med 15-20 cm. Se bild 1

4. Kantskär ytterkanten på ytan som ska läggas. Lyft upp jordkakan eller vill ni ha ett snyggare avslut gör 

bara ett jordlyft i markytan. Båda fungerar bra men jordlyft integreras lite snabbare. Ytterkanten måste

döljas. Se Bild 2. 

5. Börja förankra CL i rännan du skapat. Börja på mitten och jobba er mot kortändan. Det går snabbast att 

jobba 2 o 2 på var sin sida. Se till att ni har ordentlig spänning i CL. Spänn CL i rännan. Är du själv byt 

sida hela tiden, Se bild 3. När du drar i mitten ska CL lyftas max 5-7 cm för bra spänning. Se bild 2.

6. Har ni en längd längre än 10m börja på mitten och jobba ut mot änden. Fortsätt sedan mot andra änden. 

Låt ändarna vara lösa. Se bild 4.

7. Börja sedan förankra toppytan. Se bild 5

8. Slå ner alla pinnarna ordentligt i marken med hammare. Det ska bli en liten grop efter hammaren. Om du 

reser stråna innan du slår ner pinnen syns den ej när den slagits ner.

9. När allt är förankrat kantskär i kortändarna och förankra dessa. Se bild 6.

10. Dressa på sand så att ojämnheter under rombmönstret blir igenfyllt och ytan blir fast. Detta görs för att 

ytan ska kunna användas på en gång samt att gräset ska få fäste i romben. Använd 0-4 mm dressand. Det 

går ca 5 kg/m2. 

11. Vattna om ni har möjlighet så topdressen får sjunka ned. 
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Förankring kortsida

Ca 20-40 cm mellan pinnar.

Försäkra att pinnen får tag i mönstret.
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Ca 20-40 cm mellan pinnar.
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Instruktion flera våder

1. Mät och markera upp ytan som ni tänkt lägga CoverLawn® (CL) på.  Se Bild 1

2. Så och göd innan ni lägger ut CL. 

3. Rulla ut CL över hela ytan ni ska lägga på. Vådernas bredd ska öka 15-20 cm när ni spänt ut dem.

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 sammanfärsta. Spänningen ska vara 5-7 cm. Se bild 1-3. 

5. Börja förankra från mitten på ytan och jobba ut mot ytterkanten.  Gör ena halvan först och sedan andra. 

Det går snabbast att jobba 2 o 2. Om du reser stråna innan du slår ner pinnen syns den ej när den slagits 

ner. Se bild 4. 

6. Lämna 20 cm på ytterkanterna utan installationspinnar. Slå ner alla pinnarna ordentligt i marken med 

hammare. Avståndet mellan pinnarna se bild 5. 

7. Kantskär ytterkanten runt om hela ytan som är fäst. 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. 

Ytterkanterna på CL ska vara helt täckta efter att ni förankrat sidan. Väljer ni jordkaka så stödså i rännan. 

Se bild 6.

8. När långsidorna är förankrade gör samma för kortsidorna. Se bild 7. 

9. Toppdressa med sand /toppdress så alla oregelbundenheter under CL och märken efter hamrandet jämnas 

ut.  Använder ni sand ta 0-4 mm. Ca 5 kg/m2. 

10. Vattna om ni har möjlighet så sanden får sjunka ned. 
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1 2 3

2,3 -2,6 meters bredd

X m

Antal CL våder

1.

Kantförankring kortsida ca 20 cm mellan 

pinnarna. Försäkra att ni fäster i CL-mönstret.

CoverLawn
7.

Kantförankring Långsida

ca 20-40 cm mellan pinnarna.

CoverLawn

6.

Jordkaka Jordlyft

2 1 3

4.

4 5

3 Sammansättning 2 våder

Lägg våderna så 2 hål ligger över

varandra . Se bild nedan

Fästhål

Spänning i CL

CoverLawn® 

2.
5-7 cm
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Sätt pinnarna på 40 cm avstånd. 
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