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הוראות התקנה למרפסת  -דשא קבוע
דשא סינטטי ניתן להתקנה על משטחים רבים ומגוונים .לדוגמא ,ריצוף ,בטון ,אספלט ,משטחי עץ ועוד .הליך
ההתקנה על משטחים אלו שונה מהתקנת דשא סינטטי על גבי אדמה .לפניכם מדריך קצר להתקנת דשא
סינטטי על משטח קשיח.
לפני ההתקנה  -יש לוודא כי המשטח ישר ובעל שיפוע המאפשר ניקוז מים .במידה וידועה לכם בעיה עם
המשטח ,ניתן בדרך כלל לפתור זאת בדרכים מגוונות ויצירתיות (התייעצו עם המומחים שלנו).
ניקוי השטח – יש לנקות את המשטח מעצמים לא רצויים כגון אבק ,לכלוך ,אבנים וכדומה .חשוב להקפיד כי
תחילת העבודה תבוצע על משטח יבש ונקי בלבד.
פרישת מרבדי הדשא – נפרוש את מרבדי הדשא על פי תוואי השטח כאשר הסיבים פונים לאותו כיוון .מומלץ
לתכנן את הפרישה בצורה כזו שיהיו מעט חיבורים ככל הניתן .מרבדי הדשא הסינטטי מיוצרים ברוחב  2מטרים
ו 4-מטרים ,וזאת לשם ניצול מרבי בהתאם לתוואי השטח.
חיתוך – נחתוך בזהירות את מרבדי הדשא הסינטטי באמצעות סכין יפנית על מנת להתאים אותן למבנה
השטח .חשוב להקפיד שהיריעה לא תזוז בזמן החיתוך .מומלץ לשמור על עודפי היריעה שכן הם יכולים לשמש
אתכם בעתיד.
התאמה – במידה ויש צורך לחבר בין שתי יריעות דשא סינטטי ,החיבור יעשה כאשר היריעות חופפות בניהן.
חשוב להימנע ממצבים בהם יריעות הדשא הסינטטי עולות אחת על השנייה או ממצבים של רווחים גדולים מדי
בין היריעות.
הדבקת היריעות אחת לשנייה – מצמידים את יריעות הדשא הסינטטי אחת לשנייה .מקפלים את שולי יריעות
הדשא ופורשים ביניהן רצועת הדבקה  PVCלאורך השטח אותו מעוניינים לחבר .יש לקבע את רצועת הPVC-
לקרקע ולמרוח עליה שכבה דקה של דבק ירוק ייעודי באמצעות שפכטל .לאחר ההדבקה יש להדק את שני צידי
יריעות הדשא הסינטטי ולדרוך בעדינות על השטח המודבק.
הדבקה למשטח – יש למרוח את הדבק רק בתחום ההיקפי של הדשא (על מנת לאפשר תנועה חופשית של
מים מתחת ליריעה) .מומלץ להדביק בכל פעם מקטע אחד של היריעה ולא את כל המשטח בבת אחת .הדבק
יתייבש בממוצע כעבור כ 20-דקות .שימו לב ,אין להרטיב את המשטח המודבק בשעות הראשונות לאחר
התקנה.
הברשה – לאחר שהדבק התייבש ,מברישים את הדשא הסינטטי נגד כיוון הסיבים .בהתקנה מקצועית,
משתמשים במברשת חשמלית אך גם מטאטא כביש או מברשת קשה יסייעו להגיע לתוצאות זהות.
שימו לב:
-

-

יש לבצע את ההברשה רק לאחר שהדבק התייבש לחלוטין!
אין לרכוש דגמים הדורשים מילוי חול סיליקט בעת התקנה על משטח קשיח!
הקפידו להשתמש אך ורק באביזרי התקנה תקניים .אביזרי התקנה שאינם מיועדים להתקנת דשא
סינטטי עלולים לפגוע באיכות המוצר ובטיב ההתקנה.

חברת דשא קבוע תשמח לעמוד לשירותכם בכל עת בטלפון 077-2150031

צפו בסרטון הדרכה באתר דשא קבוע
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