
GRÄSARMERINGSPLATTA, 
PLUPAVE

www.plastinject.se

Vikt: 1 kg

Mått:  
500 x 500 x 50 mm

Material:  
Speciellt utvald PP

Utnyttjandegrad: 95%

PRODUKTDATA
• Förstärker gräs- eller grusytor

•  Enkelt monterbar

• Trafikerbar*

• Smart konstruktion, öppna kanaler

• Staplingsbar
*OBS! Gäller lättare fordon och begränsad frekvens alt. enstaka tyngre fordon.
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NÅGRA RÅD GÄLLANDE INSTALLATION

-  Säkra bärlager via ex Makadam
-  Säkra dess ”packning” via ex en vibrator
-  Anslut gärna ett avslutande tunt lager av  
 Makadam, ex 0-16 eller sand, närmast  
 under plattan
-  Lägg gärna en textil under plattan
-  Fyll plattan med jord och vattna   
 och fyll åter jord så man säkrar att   
 plattan verkligen fylls till ”100%”
-  Toppdressa jord/gräs över plattan 
 - gärna 15-20 mm - så man endast 
 kommer skönja plattan mellan grässtråna
-  Låt gräset få växa till sig före 
 användning
-  Toppdressa framledes efter behov   
 precis som en vanlig gräsmatta
-  Vid väldigt torra perioder kan extra   
 bevattning vara önskvärt

PlastInject Watersystem AB, ett systerbolag till PlastInject AB, utvecklar och marknadsför produkter 

för hantering av vatten. PlastInject AB har funnits på marknaden sedan 1976 och är en av Sveriges 

ledande formsprutare med en omsättning på drygt 160 miljoner och har sin verksamhet i Anderstorp, 

på samma sätt som PlastInject Watersystem.

Vi tillhandahåller ett attraktivt sortiment inom ovan nämnda område och erbjuder:
-  Marknadens bredaste sortiment av Dagvattenmagasin, både gällande Fördröjning, Infiltration eller båda kombinerat. 

Klarar markbäddar ända ner till endast 200 mm med körbarhet. Inspektions och spolmöjligheter i en mängd varianter. 

Egen tillverkning – made in Sweden – säkrar optimal logistik och prisbild. Konceptets modularitet och byggbarhet ger 

upphov till stora möjligheter.

-  Skandinaviens enda filtersystem för LOD, som klarar filtrering av Tungmetaller i enlighet med MKN normen gemensam 

för EU gällande vattendrag / recipienter. Kan även absorbera Fosfor, Kolväten och hantera avskiljning av viss mängd olja. 

-  Speciella förfilter till Dagvattenmagasin som alternativ till framförallt spolning men som även kan eliminera inspektion.

-  Dräneringsceller som är kompatibla med våra Dagvattenmagasin och som effektivt avleder dag & regnvatten.

-  Gräsarmeringsplattor för gröna parkeringar eller utryckningsvägar och andra ytor som önskas förstärkta.

Kontakta oss för kompletterande info eller stöd i projekteringen samt info om referenser m.m.

PlastInject Watersystem AB
Tel: 0371-58 70 00 • info@plastinject.se • www.plastinject.se


