Greenfix-mattojen asennus ja toimintaohjeet- Asennus suositus
Greenfix-siemennöksellä
sisäverkon ohennetut
reunat päällekkäin 2-3 cm

valmistele maanpinta
ennen asennusta

Kiinnitystapit 4 mm paksuja kevyt-rauta 200-300 mm pitkiä
kiinteälle/vahvalle maalle ja 300-400 mm pitkät kevyemmälle
(hiekkaiselle) maalle.

Eroosionkontrollointi matot
( ei siemennöksellä )
Liitoskohdat tulee piettää
maa-aineksella

Reunat tulee peittää
maa-aineksella

kylvä toivottu simenseos
maapohjaan

Kiinnitystapit 4 mm paksuja kevyt-rauta 200-300 mm pitkiä
kiinteälle/vahvalle maalle ja 300-400 pitkät kevyemmälle
(hiekkaiselle) maalle.

Mattojen saumat täytyy mennä päällekkäin 2-3 cm.

Matot tulee asentaa hyvin maata vasten.

Kaltevilla alustoilla ylä-ja alapäädyt
tulee kaivaa maahan n. 20-30cm
syvyyteen
Kaltevilla alustoilla mattojen tulee mennä
toistensa päälle 10 cm.
Maanmuokkaus ja tasoitus on elintärkeää jos
halutaan optimoida ongelmaton idätyksen/
kasvun aloitus.

Työohjesuositus Greenfix-matolle, jossa siemennös:

Työohjesuositus Greenfix-matolle, ilman siemennöstä:

1.Tasoita huolellisesti maa-aines (ei pelkälle hiekalle ),
joka jää mattojen alle.
Tämä on tärkein asia onnistuneessa maton asennuksessa.

1. Paikallisesti
valikoidut ruohonsimenet kylvetään mekaanisesti alle jäävään maaperään ristiinkyvöllä.

2. Matto tulisi asentaa mahdollisimman lyhyen ajan sisällä
kun se on saapunut. Jos tämä ei ole mahdollista, varastoi mattoja
kuivassa ja pimeässä paikassa ennen asennusta. Max varastointi ajan ei tulisi ylittää kahta (2) viikkoa.

2. Kylvetyn maaperän päälle asennetaan eroosionkontrollointimatto.

3. Asenna matot paperipuoli alaspäin. Älä venytä mattoja,
anna mattojen mukailla maan muotoja.
4. Horisontaalinen tai vertikaalinen mattojen asennus riippuu
asennuspaikasta ja sen muodoista.
5. Jos matot asennetaan laajoille alueille 2 cm limityksellä,
normaalisti tarvitaan 2 kiinnitystappia m2, joka on riittävä
määrä. Alueen reunoilla olevien mattojen saumoihin tulisi
laittaa 3-4 kiinnitys tappia m2, jotta voidaan varmentaa
mattojen pysyvyys alustassaan.
6. Jotta saadaan hyvä maaperän kontakti ja huoleton siementen idätys, on suositeltavaa levittää hieman pintamaata
mattojen päälle, joka myös estää tuulta nostamasta mattoja.
Näin voidaan edesauttaa myös kasvun alkamista.
7. On luonnollista, että eri ilmastollisten muutosten aikana on
saatava järjestettyä kasvun lähdölle mahdollisimman hyvät
olosuhteet, joka tarkoittaa esim. kastelua hyvin kuivina aikoina.
8. Huonolaatuinen maa-aines on lannoitettava 3-4 viikkoa siitä
kun istutus on alkanut itämään, tällöin käytetään n. 50g/m2
lannoitetta.

3. Horisontaalinen tai vertikaalinen mattojen asennus
riippuu asennuspaikasta ja sen muodoista.
4. Jos matot asennetaan laajoille alueille 2 cm limityksellä, normaalisti tarvitaan 2 kiinnitys tappia m2, joka
on riittävä määrä. Alueen reunoilla olevien mattojen
saumoihin tulisi laittaa 3-4 kiinnitys tappia m2, jotta
voidaan varmentaa mattojen pysyvyys alustassaan.
5. Jotta sadaan hyvä maaperän kontakti ja huoleton
siementen idätys, on suositeltavaa levittää hieman
pintamaata mattojen päälle, joka myös estää tuulta
nostamasta mattoja. Näin voidaan edesauttaa myös
kasvun alkamista.
6. On luonnollista, että eri ilmastollisten muutosten
aikana on saatava järjestettyä kasvun lähdölle mahdollisimman hyvät olosuhteet, joka tarkoittaa esim. kastelua kuivina aikoina.
7. Huonolaatuinen maa-aines on lannoitettava 3-5 viikkoa siitä kun istutus on alkanut itämään, tällöin käytenoin 50g/m2 lannoitetta.

