Natural Grey

wodoprzepuszczalne nawierzchnie mineralne
Natural Grey to nawierzchnia gruntowa
wykonana wyłącznie na bazie składników naturalnych.
Oferowana przez nas nawierzchnia stanowi doskonałą
alternatywę dla nawierzchni betonowych czy
asfaltowych. Z powodzeniem może być stosowana
zamiast lub obok nawierzchni z kostki brukowej.
Nasza nawierzchnia mineralna Natural Grey,
układana na gruncie rodzimym, umożliwia naturalne
wsiąkanie wody opadowej w grunt, odciążając
jednocześnie studzienki kanalizacyjne i eliminując efekt
gromadzenia się wody na powierzchni. Podobne
działanie wykazuje na dachach i stropach garaży
podziemnych, umożliwiając swobodne przedostawanie
się wody do warstw drenażowych.

Właściwości:
• nawierzchnia posiada wszystkie wymagane badania,
• zgodna z wytycznymi FLL, normami DIN, polskimi normami i
wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska

• nawierzchnia drobnoziarnista, bez domieszek recyklingowych,
• wodoprzepuszczalna, mrozoodporna, odporna na obciążenia i
ścieranie,

• jest całkowicie bezpieczna i neutralna dla środowiska,
• nie przyczynia się do tworzenia szkodliwych grzybów i innych
patogenów,

Przeznaczenie:
-

• nie brudząca, łatwa w układaniu i pielęgnacji

aleje parkowe
ścieżki spacerowe
ścieżki na placach zabaw
ścieżki leśne
ścieżki rowerowe
ścieżki na polach golfowych
pod ruch kołowy, w tym pod drogi pożarowe - wersja Road

Nawierzchnia może być układa na gruncie rodzimym, jak
również na dachach i stropach garażu podziemnego.
Dedykowana jest na wszystkie miejsca, w których
preferowane są naturalne, ekologiczne rozwiązania.
Natural Grey może być stosowany również na
powierzchniach ze spadkiem.

Formy dostawy:
- luzem
- w big bagach - ok. 1-1,5 t
- inne formy dostawy możliwe
po wcześniejszym uzgodnieniu
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Kolorystyka
Posiadamy kruszywa mineralne o szerokiej gamie kolorów i o możliwości dowolnej kombinacji tworzenia barw nawierzchni.
Możliwe jest uzyskanie różnych odcieni kolorów beżowego, żółtego, rudego, szarego, jak również uzyskanie nawierzchni
wielokolorowych.
Przykładowe kolory:

004 Standard

008 Mineral

007 Copper

003 Sakson

005 Sand

006 Plant

002 Grand

009 Grafit

*Kolory mogą odbiegać nieznacznie od rzeczywistych
Sposób wykonania nawierzchni:
Nawierzchnia mineralna Natural Grey składa się z dwóch warstw, układanych na sobie.
Warstwa spodnia Base, o grubszej frakcji, układana jest bezpośrednio na podbudowie i
zagęszczana dynamicznie. Do prawidłowego zagęszczenia wymagane jest nawodnienie
warstwy. Standardowo układa się 5 cm grubości warstwy.
Warstwa wierzchnia Delit, o drobniejszej frakcji, układana jest bezpośrednio na
prawidłowo zagęszczoną warstwę Base. Do zagęszczenie warstwy wierzchniej
wymagany jest walec statyczny. Standardowa grubość warstwy to 3 cm. W celu
prawidłowego zagęszczenia należy używać walca statycznego i naprzemiennie
wielokrotnie nawadniać warstwę.
Pielęgnacja:
Czynności pielęgnacyjne sprowadzają się głównie do oczyszczania nawierzchni,
ewentualnego zasypywania ubytków warstwą wierzchnią i wtórnego jej zagęszczenia.
Natural Grey Zima to mrozoodporne kruszywo produkowane z
naturalnych surowców, obojętne chemicznie. Może być stosowane
zarówno do posypywania nawierzchni mineralnych typu Natural Grey
w założeniach parkowych, jak również przy innych obiektach
zabytkowych, w których bardzo ważne jest stosowanie rozwiązań
ekologicznych bezpiecznych dla roślin, starych murów czy nawierzchni.
Po zastosowaniu naszej posypki nawierzchnie mineralne na wiosnę są
odrestaurowane i wyglądają jak po renowacji.
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