
A. Partikül boyutu 8-16 mm ve basnç dayanm 35 N/m² (UNI 7549/7) olan sk trlm  krma ta  ve volkanik tüften (veya 

ponzadan) olu an alt tabakay 15-20 cm kalnl nda dö eyin.
B. Kompost ve organik gübre ile zenginle tirilmi , partikül boyutu 0-5 mm olan iyi sk trlm  ve düzle tirilmi  10 cm�lik
    volkanik tüf (veya ponza) ile Geoplast SALVAVERDE yata n olu turun.
C. A a daki özelliklere sahip Geoplast SALVAVERDE zgarasn dö eyin:
 UV dirençli HD PE'den yaplm  zgaralar

 350 ton/m2�ye kadar basnç dayanm
 %95 yüzey geçirgenli i
 Izgaralar arasnda aktif ba lant
 Hücreler tamamen doldurulur doldurulmaz zgaralar üzerinde sürü  imkan
 Sistemin maksimum stabilitesi için çift geçmeli ba lant ile yukardan montaj
D. SALVAVERDE ile korunan çim uygulamas:

         SALVAVERDE hücrelerini a a dakilerle tamamen doldurun:
 - turba ve organik humus ile zenginle tirilmi  bitkisel toprak ve silisli kum kar m
 - alternatif olarak; bitkisel toprak ve organik gübre ile zenginle tirilmi  0-5 mm boyutunda volkanik tüf kar m
 Tohumlamay yapn.
 Açk otoparklar, yaya veya araç yollarn i aretlemek için i aret ba lklarnn (beyaz veya sar) monte edin.

Yasal Uyar: Bu bro ürde gösterilen de erler yalnzca klavuzluk amac ta r. Tasarm kriterleri olarak kullanlmalar amaçlanmaz.
Herhangi biri tarafndan herhangi bir amaçla kullanlmalar ve dayanak kabul edilmeleri tamamen iste e ba ldr ve olas risklerden kullanc sorumludur. GEOPLAST, kullanmdan kaynaklanan hiçbir kayp, talep ya da hasardan sorumlu de ildir.

Çim otopark alanlarnn olu turulmas için zemin zgaras
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Türkiye Distribütörü:

AVANTAJLAR

Çimin tam olarak korunmas

350 ton/m2�ye kadar basnç dayanm

Çift geçmeli ba lant sistemi ile hzl ve kolay kurulum

Kaymayan üst doku

Park ve otopark alanlar, özel araç yollar, golf sahalar vb. için uygundur

UV dirençli

Izgaralarn düzgün ekli, çimin büyümesini e it ve homojen hale getirir
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En iyi sonuç için SALVAVERDE ile güçlendirilmi  yüzey üzerinde sürü  yapmaya veya araç park etmeye ba lamadan önce çimin iki kez 
biçilmesini bekleyin. Çimin düzenli bakm için uygun gübreleme yapn, sulama sistemini periyodik olarak kontrol edin ve toprak çökerse 
zgara hücrelerini bitkisel toprak ile tekrar doldurun.

BAKIM VE KORUMA
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SÜRÜ  YAPILAB L R KIRMA TA  YÜZEYLER Ç N SALVAVERDE UYGULAMASI 

SERT F KALI 
GARANT

SALVAVERDE  TEKN K ÖZELL KLER

SALVAVERDE 

277/4/01 sayl TEST RAPORU ile test 
edilmi  ve onaylanm  bir üründür.
TECNOPROVE - Vicenza, talya 
tarafndan sertifikalandrlm tr.

ÖZELL KLER
MALZEME

YÜK TA IMA KAPAS TES

Geri dönü ümlü, UV  nlara dirençli yüksek yo unluklu polietilen (HD PE *). 
Geri dönü ümlü malzeme oldu undan renk farkllklar mümkündür.

KONSANTRE YÜK

BOYUT (A Tipi)

BOYUT (B Tipi)

A IRLIK

RENK

HD PE�den GEOPLAST SALVAVERDE zgara ile güçlendirilmi  çakll kum yüzey uygulamas:
A. 8-16 mm partikül boyutunda sk trlm  krma ta  alt tabakasn 15-20 cm kalnl nda dö eyin.
B. 3-4 cm�lik iyi sk trlm  silisli kum (partikül boyutu 0-5 mm) ile Geoplast SALVAVERDE yata n olu turun.
C. Geoplast'n a a daki özelliklere sahip SALVAVERDE zgarasn dö eyin:

 UV dirençli PE HD'den yaplm  zgaralar
 350 ton/m2�ye e it basnç dayanm

 Izgaralar arasnda aktif ba lant
 %95 yüzey geçirgenli i
 Hücreler krma ta  ile tamamen doldurulur doldurulmaz zgaralar üzerinde sürü  imkan

 Sistemin maksimum stabilitesi için çift geçmeli ba lant ile yukardan montaj

D. SALVAVERDE hücrelerini krma ta  ile tamamen doldurun:

 SALVAVERDE hücrelerini krma ta  (partikül boyutu 2-5 mm) ile tamamen doldurun.
 Açk otoparklar, yaya veya araç yollarn i aretlemek için i aret ba lklarn (beyaz veya sar) monte edin.

350 ton / m2

30 x 30 cm�lik alanda 15 ton

cm 50 x 50 x 4 h (4 adet = 1 m2)

cm 58 x 58 x 4 h (3 adet =  1 m2)

1 kg (A tipi) -1,3 kg (B tipi)

Ye il (çim park alan için) - Gri (krma ta  ile doldurmak için)

STAB L TE
Izgara ba lant yerleri arasndaki bo luk, belirgin scaklk de i ikliklerinin oldu u mevsimlerde stabilite sa lar

Izgaraya entegre çiviler, araç trafi i ve yer çökmesinin etkisi altnda sistemin stabilitesini sa lar

Izgara hücreleri çim köklerinin büyümesini kolayla trr ve iddetli ya  larda bile geçirgenlik sa lar

Çift geçmeli ba lant, sisteme stabilite sa larken montaj hzlandrr ve kolayla trr

Hücre ekli ve boyutu kolay yürünebilir bir yüzey olu turur; çim biçme makineleri, bisikletler, bebek arabalar ve tekerlekli 

sandalyeler için engel te kil etmez

AKSESUARLAR

Araç sürü  yollarn veya otopark çizgilerini i aretlemek için hücrelere yerle tirilecek standart 

renkte (beyaz veya sar) i aret ba lklar

MONTAJ TAL MATLARI

Izgaralarn hafifli i montaj kolayla trr ve hzlandrr (bir ki i saatte 50 m2 monte edebilir)
Montaj, stabil bir yüzey sa layan özel çift geçmeli ba lant sistemi sayesinde kolaydr

SALVAVERDE zgaralar, bordür ta larna, uygulama alan snrlarna, tesisat kapaklarna ayarlamak için istenilen 
boyutta kolayca kesilebilir
Her bir zgara kendisini yere ba layan ve araç trafik yükü altnda istenmeyen kaymalar önleyen entegre çivilerle 
donatlm tr
Izgaralarn kademeli ekilde monte edilmemesi tercih edilir
Scak mevsimlerde monte edildi inde, zgaralarn a r sl genle mesini engellemek için hücrelerin hemen 

doldurulmas tavsiye edilir
Bordür snrlarna genle me derzi braklmas tavsiye edilir

S STEM

10 cm kalnl nda sk trlm  gübreli volkanik tüf yata , partikül büyüklü ü 0-5 mm

Hücrelerde bitkisel toprak ve volkanik tüf kar m

15-20 cm kalnl nda sk trlm  geçirgen alt tabaka, partikül büyüklü ü 8-16 mm

(*) Yüsek yo unluklu polietilen (HD PE): Çekme dayanm 22 N/mm2 - Elastisite modülü 780 N/mm2 - Isl genle me katsays 0.2 mm/m/°C


