RELVA SINTETICA
COMO SE INSTALA ?
SOBRE TERRA...
LIMPEZA DO SOLO




Retirar ervas e outra vegetação existente na superfície
sobre a qual vamos instalar a relva artificial.
Lavrar o solo entre 5 e 10 cm de forma a eliminar as
raízes existentes.
Retirar pedras de maior dimensão.

COMPACTAR E NIVELAR





Nivelar a superficie
Alisar e regar ligeramente a superfície.
Compactar o solo, permitindo que drene
correctamente.
Deixar um ligeiro pendente ou declive para as bordas
ou ponto eventual zona de drenagem existente.

MALHA ANTI ERVAS




Colocar uma malha anti-ervas em sentido
perpendicular relativamente ao sentido da relva
sintética.
Fixar a malha anti-ervas com os ganchos de fixação
indicados.

SOBRE SUPERFICIES DURAS E
REGULARIZADAS COMO CIMENTO OU
BETÃO…


Estes tipos de superficies devem estar
devidamente niveladas. Deve também ter em
conta os pendentes ou declives existentes, bem
como o correcto corte da relva junto ás zonas de
drenagem.

SOBRE AMBOS ...
COLOCAÇÃO DA RELVA NO SOLO OU PAVIMENTO





Desenrolar os rolos sempre no mesmo sentido,
de forma a respeitar a orientação das fibras.
Unir bem as margens entre troços de relva a
colar. Ambas as margens a colar devem ter o
corte da tela junto ao cozido da linha de fibras.
Estas operações não devem ser executadas
com temperaturas muito elevadas ou muito
baixas.

BANDA DE UNIÃO E COLAGEM






Após a operação descrita no item anterior,
deve dobrar ambos as margens dos troços de
relva a unir em aproximadamente 20cm, de
forma a que estes se mantenham virados para
cima.
Estender a Banda de União centrada entre
ambas as margens.
Aplicar a cola uniformemente com uma
espátula sobre a banda de união.
Desdobrar ambas as margens uni-las de forma
a que ambas as telas da base quase se
toquem e pressionar. Recortar el sobrante.

FIXAÇÃO DA RELVA AO SOLO


Depois de executadas e secas as colagens das
uniões, deve proceder á fixação da relva em
todo o seu perímetro utilizando ganchos de
fixação ou outro acessório indicado para o
efeito ( prego, parafuso, etc.). Este processo
protegerá a sua relva contra levantamento
provocado por ventos ou por acções de uso.
Para uma excelente fixação e conforto de uso,
poderá ainda aplicar areia sílica fina em toda
a superfície.

ESCOVAR E MOLHAR


A aplicação do relvado sintético deve ser
concluída com a escovagem no sentido
contrario á posição natural das fibras e regado
sem encharcar.

