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FALL PROTECTION PAD

Licitationstekst for Fall Protection Pad 30mm.  
(CFH 1,6M.)
MATERIALER OG PRODUKTER:

Fall Protection Pad 30 mm.:

• PE-Foam måtte gitterformet som ”Fall Protection Pad 30 mm.”

• Tykkelse: 30 mm. 

• Farve: Hvid.

• Materiale: PE-Foam.

• Hulstørrelse: 10x50 mm. 

• Spyd til montage: 15 cm. lange komposterbare spyd

• Infill: Topdresser muld som ”Boldmix” fra Solum A/S

• Græsfrø: Som Barenbrug RPR Sport

Hybridgræs: 

• Hybridgræs på net som ”Green Hybrid - 22”

• Græsstrå: 100% Polyethylen (PE) Mono Filament

• Farve: Naturlig græs grøn

• Stråhøjde: 18 mm.  (+/- 10%)

• Stråvægt: 730 gr./m2. (+/- 10%)

• Hul størrelse i net: 15x36 mm. (+/- 10%)

• Net konstruktion: SBR – Latex

• Total vægt: 1.510 gr./m2. (+/- 10%)
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Licitationstekst for Fall Protection Pad 30mm.  
(CFH 1,6M.)
UDFØRSEL

Fall Protection Pad 30 mm.

• På et lag af 15 cm. god muld afrettes eksisterende jord med +/- 3 cm. jævnhed på en 3 meters 

retskinne. Jorden tromles let med gittertromle indtil fodspor kun giver et let aftryk.

• Fall Protection Pad 30 mm. Udrulles på arealet og fastgøres med spyd pr. 40 cm. langs alle kanter. 

• Gitteret i Fall Protection Pad 30 mm. fyldes helt op med topdresser muld.

• Der udsås græs frø og efterfølgende installeres Green Hybrid 22 hybridgræsset. 

• Følg herefter installationsvejledningen fra Green Hybrid produkterne. 

Hybridgræs:

• Hybridgræs installeres på allerede etableret / sået græsplæne.

• Sørg så vidt mulig for at rullerne rulles ud i samme retning så stråene- 

• peger samme retning. Kanter på rullerne afskæres inden fastgørelse.

• Fastgørelse af hybridgræsset i kanterne udføres med bio spyd-

• Som er min. 15 cm. Lange der sættes 1 spyd for hver 40 cm. I kanterne.

• Hybridgræsset skal strammes op inden endelig udlægning. 

• Fastgørelse på midten sker med bio spyd min. 15 cm. Lange mindst.

• 6 spyd pr./m2. (afstand ca. 40x40 cm.) Samling af 2 ruller sker med medfølgende sytråd.

(Se i øvrigt installationsvejledning fra producent)

FALL PROTECTION PAD
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Licitationstekst for 2 x Fall Protection Pad 30mm. 
(CFH 2,7M.)
MATERIALER OG PRODUKTER:

Fall Protection Pad 30 mm.:

• 2 lag af PE-Foam måtte gitter formet som ”Fall Protection Pad 30 mm.”

• Tykkelse: 30 mm. (samlet 60 mm.)

• Farve: Hvid.

• Materiale: PE-Foam.

• Hulstørrelse: 10x50 mm. 

• Spyd til montage: 15 cm. lange komposterbare spyd

• Infill: Topdresser muld som ”Boldmix” fra Solum A/S

• Græsfrø: Som Barenbrug RPR Sport

Hybridgræs: 

• Hybridgræs på net som ”Green Hybrid - 22”

• Græsstrå: 100% Polyethylen (PE) Mono Filament

• Farve: Naturlig græs grøn

• Stråhøjde: 18 mm.  (+/- 10%)

• Stråvægt: 730 gr./m2. (+/- 10%)

• Hul størrelse i net: 15x36 mm. (+/- 10%)

• Net konstruktion: SBR – Latex

• Total vægt: 1.510 gr./m2. (+/- 10%)

FALL PROTECTION PAD



INFO@NORDICLAWN.COM (+45) 28 70 19 61NORDICLAWN.COM

Licitationstekst for 2 x Fall Protection Pad 30mm. 
(CFH 2,7M.)
UDFØRSEL

2 x Fall Protection Pad 30 mm.

• På et lag af 15 cm. god muld afrettes eksisterende jord med +/- 3 cm. jævnhed på en 3 meters 

retskinne. 

• Jorden tromles let med gittertromle indtil fodspor kun giver et let aftryk.

• Fall Protection Pad 30 mm. Udrulles på arealet og fastgøres med spyd pr. 40 cm. langs alle kanter. 

• Gitteret i Fall Protection Pad 30 mm. fyldes helt op med topdresser muld. 

• Udlæg nu næste lag af Fall Protection Pad 30 mm. Undgå så vidt muligt at samlinger ligger direkte 

oven på hinanden. Fastgør med spyd som ved det første lag. Og fyldes ligeledes helt op med 

topdresser muld. 

• Der udsås græs frø og efterfølgende installeres Green Hybrid 22 hybridgræsset. 

• Følg herefter installationsvejledningen fra Green Hybrid produkterne. 

Hybridgræs:

• Hybridgræs installeres på allerede etableret / sået græsplæne.

• Sørg så vidt mulig for at rullerne rulles ud i samme retning så stråene- 

• peger samme retning. Kanter på rullerne afskæres inden fastgørelse.

• Fastgørelse af hybridgræsset i kanterne udføres med bio spyd-

• Som er min. 15 cm. Lange der sættes 1 spyd for hver 40 cm. I kanterne.

• Hybridgræsset skal strammes op inden endelig udlægning. 

• Fastgørelse på midten sker med bio spyd min. 15 cm. Lange mindst.

• 6 spyd pr./m2. (afstand ca. 40x40 cm.) Samling af 2 ruller sker med medfølgende sytråd.

(Se i øvrigt installationsvejledning fra producent)

FALL PROTECTION PAD


