MŰFŰ
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
MŰFŰ OUTLET KFT. - MŰFŰ ÁRUHÁZ
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Extra Practic 30mm

Műfű Áruház - mufuaruhaz.hu

A MŰFŰ TELEPÍTÉSE
I. eset: Beton vagy kerámia aljzatra, illetve
ha terület < 20m2
Sok teendő ebben az estben nem lesz,

kerti

egyszerűen csak győződj meg róla, hogy a

átlátás gátlók használata.

terület

rendelkezik

vízelvezetéssel,

enyhe

vagy

balkon

növények,

esetleg

megfelelő

lejtéssel

mielőtt

műfű vásárlás mellett döntesz.

Amennyiben

oszlopok

helyét

kellene

kivágnod, akkor arra ügyelj, hogy a vágást
egy éles sniccer segítségével oldd meg

Ezután csak tekerd ki a méretre szabott

(olló nem megfelelő!) és azt mindig a műfű

műfüvet a lefedni kívánt területre, úgy,

hátoldalán csináld.

hogy a szálakba pont beleláss. Érdemes
kültéri műfű ragasztóval leragasztani a

széleket, ha nem bánjuk, hogy az alatta
lévő burkolaton nyomot hagy majd. De,
amennyiben kellően szélvédett a terület,
akkor elegendő lehet a széleken lesúlyozni
a műfüvet. Erre a célra kiváló és igen
esztétikus megoldás lehet a kaspók, tuják
egyéb

Tipp:

Miután

kész

vagy,

érdemes

át

porszívóznod (a vágás miatt a pázsitra
került kihullott szálak eltávolítása miatt) és
felseperned a leterített műfű pázsitot a

műfű seprűvel, vagy egy műanyag sörtéjű
seprű segítségével, hogy a lelapult szálak
szépen álljanak.
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Extra Natural 35mm

Műfű Áruház - mufuaruhaz.hu

A MŰFŰ TELEPÍTÉSE
II. eset: Már meglévő füves, gyomos talajra

A műfű talajra történő telepítéshez
szükséges eszközök:
✅Műfű pázsit (A típus /szálmagasság attól függ, hogy hova szeretnél műfüvet telepíteni.)
✅ Murva (alsó réteg: kb. 8-10cm 0-20mm-es Felső réteg: kb. 2-3cm 0-5mm vagy max. 2-

5mm-es poros murva)
✅Műfű vágókés (sniccer)
✅Gyári extra erős, öntapadós műfű illesztő szalag (Amennyiben a tekercseket illeszteni kell.)
✅Műfű rögzítő tüske
✅Geotextil (+rögzítő tüske)
✅Vakondháló (+rögzítő tüske)
✅Szegély (kb. 8-10cm) (A legjobb a beton, de lehet műanyag vagy fém is.)
✅Szegély szélre történő ragasztáshoz speciális kültéri UV-és fagyálló ragasztó

+ Kellő türelem :)
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A MŰFŰ
TELEPÍTÉS
LÉPÉSEI

Wonder 30mm

-1

Pontosan mérd fel a szükséges
anyagmennyiséget,
körültekintően
határozd meg a lefedni kívánt terület
nagyságát annak érdekében, hogy ne
legyen sok a leeső hulladék.

01

Először is el kell távolítani a
gyomos talaj felső rétegét 8-10cmes mélységben.

02
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Utána a szegélyt kell kialakítan i,
hiszen a műfüvet minden oldalról
szegéllyel kell ellátni (pl. műanyag
ágyás vagy beton szegéllyel).

03

Ezután terítsd ki, és rögzítsd a
vakondhálót, geotextilt , figyelve a
megfelelő
átfedésre
(kb.5-10cm).
Vágd méretre.

04

Ezután töltsd fel a kialakított,
szegéllyel
keretezett
területet
először
8-10cm
0-20mm-es
murvával,
tömörítsd
a
réteget
legalább kétszer. Utána 2-3cm 0/25mm-es
poros
murvával
húzd
szintbe az alapot, egyszer tömörítsd.

05

Terítsd ki a műfüvet, mindig ügyelve
a megfelelő szálirányra . Minden
tekercsen azonos irányba fussanak
a szálak. A teraszról nézve bele kell
látni a műfű szálaiba, akkor mutat a
legszebben. Amennyiben szükséges
az
egyes
műfű
tekercseket
egymáshoz
illeszteni,
használj
lehetőség szerint gyári öntapadós
illesztő
szalagot.
Az
illesztést
körültekintően
kell
elvégezni ,
annak érdekében, hogy az minél
kevésbé látszódjon!
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06

Vágd össze a széleket, a szegély
vonalát
követve.
Óvatosan,
egy
vágókés
segítségével,
a
műfű
hátoldalán kezdve a vágást úgy,
hogy nem vágod át a tűzéseket,
igazítsd a szegélyhez a műfüvet.

07

A szélek stabilizáláshoz használj
műfű ragasztót (speciális, kültéri
ragasztó) és ún. műfű rögzítő
tüskét . (Érdemes kb. 40cm-ként
lerögzíten egyeti, enyhén lekalapálva
azt.)

+1

Szálirány:

Vágás a tűzések között:

TIPP

Érdemes mindig 15-20 cm-el
hosszabb méreteket venni , mert
előfordulhat,
hogy
a
talaj
egyenetlensége miatt a korábban
mért méret rövidnek bizonyul.

Extra Practic 30mm
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Ezek után már nincs más hátra, csak élvezni kell
az egész évben egységesen, szép zöld műfű
pázsit által nyújtott látványt, és azt, hogy
innentől kezdve más teendőd nincs.
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Valami még nem tiszta?
Nézd meg youtube-on található videónkat!

"Műfű lerakása, Műfű telepítése
talajra 6 lépésben - Műfű kisokos Műfű Outlet Tudástár II. rész"
címmel

mufuaruhaz.hu / mufuoutlet.hu

Csak vedd fel Velünk a kapcsolatot! Az ajánlatkérés semmilyen
kötelezettséggel nem jár, ingyenesen, akár online is tudunk
felmérést végezni!
Vásárold meg szuper áron az összes, telepítéshez szükséges eszközt Műfű Webáruházunkból!
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A MŰFŰ
FELMELEGEDÉSE
Kezelési tippek
Extrém hőségben a műfű felmelegedésre

hajlamos, ezt mindenképpen figyelembe
kell venni, mielőtt műfű telepítése mellett
döntesz, és érdemes pár kezelési tippet
is betartanod. (Lásd. a kezelési tippek info

grafikát)
Mert igen, sajnos tény, ami tény, hogy a
műfű

valamennyire

felmelegszik,

amíg

erősen süti a nap, hiszen műanyagból van,
ez anyagából adódik, hogy így fog reagálni,
erre számítani kell, de valahol egyértelmű
is a dolog.
Szerencsére elmondható, hogy mi a Műfű
Outletnél, de a több, mint 10 év alatt mióta
Magyarországon

elterjed

a

műfű

használata, soha senkitől nem kaptunk
panaszt arra, hogy megégetné, vagy
bármilyen

sérülést

okozott

volna

a

műfű.

Mi

a

Műfű

fektetünk

Outlet-nél

nagy

nem

hangsúlyt

véletlenül
arra,

hogy

kizárólag minőségi, európai belga vagy
holland pázsitokat forgalmazzunk.

Nekünk az a fontos, hogy ne csak a
vásárlásig, hanem több évvel az után is
elégedett

hiszen

legyél

nem

melyért

a

kevés
cserébe

műfű
pénzt

pázsitoddal,
költöttél

rá,

értelemszerűen

minőséget, tartósságot és ellenállóságot
vártál. Ennek viszont az a feltétele, hogy
az európai, pontosabban belgiumi vagy
holland pázsit gyártó is ott legyen a
termék,

a

gyártástechnológia,

a

minőségbiztosítási rendszer mögött.

Amennyiben minőségi, európai termék
mellett döntesz akkor azt is megfogod

mellé kapni!

Szerzői jog
Írta és szerkesztette:
Básty Noémi
A jelen dokumentumban található összes tartalom, annak minden
szöveges és képes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, melynek
tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon
sokszorosítani.
Másolat,
átdolgozás,
jogszerűtlen
használat,
fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy
a dokumentum, a termék, a cikk alapján létrehozott más hasonló termék,
szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel
esetén, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen
módon hozzájárult tettéért jogi felelősséggel tartozik. Az elhelyezett
szöveges és képi anyagok, arculati és tartalmi elemek (pl. betűtípusok,
gombok, linkek, ikonok, szöveg, kép, grafika, logo stb.) felhasználása,
másolása, terjesztése, továbbítása - akár részben, vagy egészben kizárólag a Műfű Outlet Kft. előzetes, írásos beleegyezésével lehetséges.

Elérhetőségek:
mufuoutlet@gmail.com / +36706371102
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