Wzmacniana nawierzchnia trawiasta CitySoil Road

Karta techniczna
Dane techniczne:
CitySoil Road wzmacniana
nawierzchnia trawiasta

warstwa wierzchnia:

• awaryjne i techniczne drogi dojazdowe
dla samochodów osobowych oraz
ciężarowych, w szczególności drogi
pożarowe

• pobocza, skarpy oraz nasypy

Zawartość części organicznych:
pH (ekstrakt wodny):
Zasolenie (KCL):
Współczynnik wodoprzepuszczalności k10:
Wskaźnik nośności Wnoś
bezpośr. po zagęszczeniu próbki:
po 4 dobach moczenia w wodzie:

po
gl
ą

Zastosowanie:

• strefy dla pieszych, ścieżki rowerowe

Forma dostawy: luzem lub w big bagach (1 - 1,5 m3)

golfowe, tory wyścigów konnych

• parkingi okazjonalne, w tym

stanowiska postojowe i drogi
manewrowe

• pasy startowe oraz lądowiska dla
samolotów i helikopterów

te

• intensywnie użytkowane trawniki
przydomowe

- Produkt stanowi powierzchnię w 100% biologicznie czynną
- Nawierzchnia wodoprzepuszczalna
- Produkt całkowicie neutralny dla środowiska, bezpieczny dla ludzi i zwierząt
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Właściwości:

zn

• nawierzchnie dla organizacji imprez

≥50%
≥48%

a

• nawierzchnie sportowe: boiska, pola

mieszanka naturalnego
kruszywa łamanego o frakcji
4/31 i części organicznych
mieszanka kruszywa o frakcji
2/16 i części organicznych
6-25%
7,0 - 8,0
do 1,5
8-40 m/dobę

w
a

Materiał systemu:
warstwa spodnia:

do

Nazwa techniczna:

wzrost i rozwój trawy oraz zastosowanie na dachach i stropodachach

- Produkt poddawany okresowym kontrolom i badaniom przez jednostki naukowobadawcze

- Właściwości potwierdzone przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Zakład
Geotechniki i Fundamentowania Laboratorium Geotechniki
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• możliwość zastosowania zarówno na

(Atest PZH)

- Zwiększona nośność nawierzchni w każdych warunkach pogodowych
- Nieduża wrażliwość na zawilgocenia
- Odpowiednio dobrane części mineralne i organiczne, umożliwiające prawidłowy

gruncie rodzimym, jak i dachach lub
stropach garaży podziemnych

Ka

Sposób rozłożenia:

Układanie na gruncie
Na zagęszczonym i nośnym podłożu (np. podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego) należy rozłożyć warstwę spodnią CitySoil Road i zagęścić
ją dynamicznie-stopniowo aż do uzyskania grubości warstwy 25 cm. J est to warstwa nośna i odsączająca. Następnie należy ułożyć 2-3 cm
warstwę wierzchnią CitySoil Road. Warstwę wierzchnią zagęszcza się walcem statycznym. Ewentualne nierówności należy uzupełniać wyłącznie
warstwą wierzchnią, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej jej grubości. Na tak przygotowaną nawierzchnię rozkładany jest trawnik z rolki lub
z siewu.
Układanie na stropie
Na drenażu o minimalnej zdolności drenażowej dla spadku 2% na poziomie 1,42 l/(s·m), pokrytym włókniną filtracyjną - należy rozłożyć
warstwę podbudowy (np. z kruszywa naturalnego łamanego) lub bezpośrednio warstwę spodnią CitySoil Road i zagęścić ją dynamiczniestopniowo aż do uzyskania grubości warstwy 25cm. Warstwę wierzchnią CitySoil Road o grubości 2-3 cm zagęszcza się walcem statycznym.
Ewentualne nierówności należy uzupełnić wyłącznie warstwą wierzchnią CitySoil Road, pamiętając o zachowaniu jej grubości. Na tak
przygotowaną nawierzchnię rozkłada się trawnik z rolki lub z siewu.
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