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Telepítéshez szükséges 
eszközök
Mielőtt hozzálát, győződjön meg
róla, hogy minden, a telepítéshez 
szükséges eszköz a rendelke-
zésére áll.

Telepítés

Nézze meg az 5 lépésből álló 

lerakási útmutatót, és hamarosan 

már élvezheti is az új gyep nyújtotta 

előnyöket.

Minimális karbantartási 
szükséglet
Hozzon ki minél többet a befektetett 

pénzéből! Tartsa be a kezelési 

tippeket annak érdekében, hogy 

minél hosszabb ideig használhassa a 

műfüvet.

MŰFŰ

Lerakási 
Útmutató
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PU ADHESIVE

Lerakási útmutató
Az Oryzon Műfüvet egyszerűen használhatja.
Pontosan számolja ki a lefedni kívánt terület nagyságát. Mérje fel, hogy milyen 
szélességű tekercs felel meg leginkább annak érdekében, hogy ne legyen túl sok 
a hulladék. A tökéletes eredmény elérése érdekében kövesse az itt leírtakat!

TELEPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

A TELEPÍTÉS LÉPÉSEI
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1. A műfüvet szilárd, jól kiegyenlített, megfelelő 
vízelvezetéssel rendelkező talajra kell fektetni.

Az Oryzon műfű számos kemény aljzatra telepíthető, de javítsa ki az 

egyenetlenségeket, mert  az átüthet, és látszódhat a műfű felületén.

Amennyiben természetes talajra telepíti a műfüvet, használjon 

minimum 10cm-es, jól tömörített alapot, (Pl. homok- murva 

keveréke) és simítsa el amennyire csak tudja. Vegye figyelembe, 

hogy  bármely egyenetlenség befolyásolja a telepítés utáni 

összképet. 

2. A széleket vágja össze, és fi gyeljen 
arra, hogy fű-fűvel találkozzon.

Egy jó minőségű szőnyegvágó késsel vágja a kívánt méretre 

a tekercset. Mindig a tekercs hátoldalán kell vágni, ügyelve 

arra, hogy a tűzött szálcsomókat ne vágja el. Illetve vegye 

fi gyelembe a helyes szálirányt, annak érdekében, hogy 

minél kevésbé legyen látható az illesztés. (Az illesztési 

hézag maximum 4mm lehet, ettől többet a fűszálak nem 

takarnak.)

GEOTEXTIL 

Ha természetes talajra fektetjük a műfüvet, akkor távolítsuk el a 

talaj felső rétegét, majd használjunk gyomirtót erre a területre, és 

kövesse az  1 B  lépést. Ez után fedje le a területet Geotextillel, 

hogy megakadályozza a gyomok és más növények növekedését.  

Terítse ki a Geotextilt, és legalább 16cm-es átfedésben fektesse le, 

és rögzítse az adott helyen.
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3. Helyezze a ragasztó szalagot a 
tekercsszélek közé, majd illessze össze őket.

Hajtsa fel a tekercsek oldalait 30 cm-es szélességben, majd helyezze 

el a méretre vágott illesztő szalagot. Vigye fel a ragasztót az illesztő 

szalagra majd a tekercs  széleit illessze a ragasztóval ellátott szalagra. 

A tökéletes ragasztás érdekében a ragasztott részeket erősen 

nyomja le. Alternatív megoldásként öntapadós ragasztószalagot is 

használhat. Az összeragasztott széleket a ragasztás mentén súlyozza 

le (pl. 25kg-os homokszákok) vagy amennyiben a talaj engedi 

(pl. föld, homok-kvarc keveréke) rögzítő tüskéket is használhat a 

ragasztás megszáradásáig. (Kb.24h)

5. Söpörje át a füvet, hogy a szálak 

megfelelően álljanak, szükség szerint 

alkalmazzon kvarchomok feltöltést.

A hosszú szálú műfüvek esetében ajánlatos 

homokot (kerek szemcsés, tiszta kvarc 0,7-0,8 mm) 

szórni a műfűvel borított felületre a hatékonyabb 

vízelvezetés érdekében, valamint a fűszálak is 

egyenesek maradnak és a területet is stabilizálja. 

Ezzel a műfű élettartamát is meghosszabbítja, 

valamint a homok megtartja a nedvességet, 

ezáltal a meleg nyári napokon megelőzi a műfű 

túlzott felmelegedését. A homokot szakaszonként 

szórjuk a fűre. Előtte fésüljük át száliránnyal 

ellentétesen, annak érdekében, hogy a homok a 

fűszál aljára kerüljön.

4. A műfűvel fedett 

terület szélei

Vágja le a kilógó szálakat, és illessze a 

műfüvet a szegélyekhez. (Használjon 

szőnyegvágó kést a méretre vágáshoz, 

de fi gyeljen arra, hogy a szőnyeg hátold-

alát vágja el, közvetlenül a tűzött szálak 

mentén, és nem azokat átvágva. ) Kemény 

aljzat esetén ragassza le a műfüvet a ra-

gasztószalaggal. Puha felület esetén 

használjon tüskéket.
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MINIMÁLIS 
KARBANTARTÁS

Az Oryzon műfű szinte nem igényel 

gondozást. Az alábbi karbantartási 

tanácsok hozzájárulnak ahhoz, 

hogy hosszú éveken keresztül 

élvezhesse a gyönyörű pázsitot.

Tisztítás

• Használjunk slagot, hogy lemossuk 

a port, koszt és szemetet. Ha 

állati ürülék kerül a fűre, akkor azt 

távolítsuk el, és tisztítsuk meg a 

területet, higított fertőtlenítőszerrel. 

Seprés

• A fűszálak a legtöbbet használt 

területeken lelapulhatnak. Fésüljük 

fel a szálakat, és amennyiben 

szükséges pótoljuk a homokot, 

az eredeti természetes kinézet 

érdekében. 

Kezelési tippek: 
Mit tegyünk, ha…

Extrém hőség

• Extrém hőség esetén, meleg nyári 

napokon a fű felforrósodhat a direkt 

napsugárzás hatására, így kérjük, 

legyen óvatos. Locsolással, a fű 

nedvesen tartásával ez elkerülhető. 

• A cigarettaparázs és az üvegen 

keresztül koncentráltan érkező 

napsugár kiégetheti a füvet.

• (Pl.szemüveglencse által 

összegyűjtött napsugár)

Gyomok és gombásodás

• Előfordulhat, hogy gyomok jelennek 

meg a műfüvön, mert a madarak és 

a rovarok elszórhatják a magokat. 

Kifejezetten rossz körülmények 

között gomba jelenhet meg. Annak 

érdekében, hogy eltávolítsuk a 

gyomokat és gombákat, higított 

gyomirtóval permetezze le az 

érintett területet. A már kinőtt 

gyomokat húzza ki.

Más problémát tapasztal? Keressen 

meg minket! Készséggel állunk 

rendelkezésére!
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Europarkett Áruház
Budapest, 1173 Pesti út 240.

Tel.: +3612581371 

Mob.: +36202626700

Email: europarkett@t-online.hu

Weboldal: www.betafloor.hu

Nagykereskedés
Budapest, 1172 Rákosligeti határút 4/b.

Tel:  +3612590920

Email: info@betafloor.hu

Weboldal: www.betafloor.hu

Varázsolja otthonát egyedivé az 
új generációs műfüveinkkel! Az 

Oryzon műfű kül- és beltéren 
egyaránt páratlan érzést és 

különleges látványt nyújt!

Email: info@betafloor.hu

Weboldal: www.betafloor.hu

Email: info@europarkett.hu 

Weboldal: www.europarkett.hu
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