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DEKORÁCIÓS MŰFŰ TELEPÍTÉSE 

 
Szükséges anyagok, eszközök:  

 

  gereblye  

  simító  

  tömörítő henger, lap vibrátor  

  geotextília  

  zúzott kő, murva  

  kés  

  mérőszalag  

  NORTENE illesztő szalag  

  NORTENE ragasztó  

  kenőlap  

 

 

NORTENE műfű  

 

1. Alap előkészítése  

1.1. A korábban homok vagy kő felhasználásával kialakított területen alakítson ki egyenletes 
felületet, majd tömörítse hengerrel, lap vibrátorral.  

1.2. A korábban aszfalt vagy beton felhasználásával kialakított felületre fektessen vízelvezető 
réteget, felületszivárgó geoműanyag felhasználásával (Interdrain GMG 412).  

1.3. Egyéb esetben:  

1.3.1. Alakítson ki egyenletes talajfelszínt, majd tömörítse.  

1.3.2. Fektessen le a kialakított egyenletes felületre geotextíliát (minimum 100 gr/m2), majd a 

széleinél vágja le a felesleget.  

1.3.3. Terítsen a geotextília felületére egyenletesen kb. 8 cm vastagságban zúzott kő és finom 

murva keveréket vízelvezetési céllal, majd tömörítse.  

2. Műfű fektetése Száraz időben, 10-30 °C hőmérséklet tartományban ajánlott.  
2.1. A műfű tekercset terítse a kialakított felületre.  

2.2. Szükség esetén fektessen több tekercset átlapolás nélkül egymás mellé.  

2.3. Győződjön meg arról, hogy az egymás mellé fektetett tekercsek színe nem eltérő-e, ebben az 

esetben fordítsa el az egyik tekercset 180 fokkal, hogy az esetleges eltérő fénytörésből származó 

esztétikai hibát megelőzzük.  

2.4. Az illesztéseknél hajtsa vissza a tekercsek széleit.  

2.5. Fektesse le a NORTENE illesztő szalagot illesztési vonal mentén a visszahajtott tekercsszélek 
alá a korábban kialakított alapfelületre.  
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2.6. Hordja fel a NORTENE ragasztót a NORTENE illesztő szalagra és egyenletesen terítse el 
kenőlappal.  

2.7. A visszahajtott tekercsszéleket fektesse a ragasztós illesztő szalagra.  

2.8. Az illesztett műfű tekercsek széleit simítsa egymás felé a ragasztás felületén az illesztés 

vonalának eltüntetése érdekében.  

2.9. Vágja méretre, szélezze a lefektetett műfű tekercseket, ha szükséges (ügyelve arra, hogy 

vágás során csak a műfű alsó, hordozó rétegét vágjuk, a fűszálakat ne).  

2.10. A ragasztó száradását (24 óra) követően a felület használatba vehető.  

3. Megjegyzés: A dekorációs műfüvek nagyobb igénybevételnek kitett területek, pl. sportpályák 

burkolására nem alkalmasak!  
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