“דשא מש” -

הופך דשא טבעי לדשא תקני

משטח בטיחות למגרשי משחקים ,גני ילדים ,שטחים ציבוריים מוסדות חינוך ,רשויות מקומיות
ועוד.
משטח בטיחות למתקני משחק השומר על שורשי הדשא שלא יהרסו באזורים בעלי
עבירות גבוהה .כבר לאחר ההתקנה ניתן לראות צמיחה של דשא טבעי ללא קרחות
ומאפשר קבלת תקן.

יתרונות דשא מש








משטח בטיחות המאפשר קבלת תקן גובה נפילה ישראלי ואירופאי על גבי
דשא הטבעי
חוסך הוצאות גבוהות של הכנת תשתית ניקוז מושלם
אפשרות להתקנה על משטחים משופעים
ידידותי לכיסאות גלגלים  -נגישות קלה
עלויות אחזקה נמוכות במיוחד
אפשרות לכיסוח הדשא הצומח מעל למשטח
עמידות לקרינת שמש

משטח ה"דשא מש" לאחר צמיחת הדשא הטבעי

משטח ה"דשא מש" לפני צמיחת הדשא
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הנחת האריחים
עליך להתחיל בהנחת האריחים הפינתיים כשהם תחומים ע”י תוחמי הקצה.
הנח את האריחים ע”פ השרטוט המצ”ב וחבר אותם באמצעות מחברי הזכר/נקבה.

אילוצי קצה
לפני הנחת האריחים על גבי שכבת בסיס שאינה מחוזקת יש ליצור קצה לשני צדי
המשטח (בפינה) כדי להקל על מיצוב מדויק.
תוחמי הקצה של ”דשא-מש” יעילים מאוד למטרה זו.

שיטת עיגון

חיתוך
בחיתוך מסביב לעמודים ומתקנים יש לחתוך לכיוון החור בזווית של  45מעלות על
מנת לאפשר הסתרת החיתוך .את החיתוך מסביב לעמוד יש לבצע ב  90מעלות.

מפרט טכני

שיטת חיבור

מידות אריח 500x500x23 :מ”מ
גובה נפילה מקסימאלי בהתאם לתקן BS EN
 - 2008 : 1177עד  10מ’ שכבה אחת.
משקל 6.4 :ק”ג למ”ר
חומר :תרכובת של  PVCממוחזר עם גומי.
צבעים :שחור
יחסי סטייה אפשרית :אורך/רוחב +1% :עובי+2% :
מסמרי פלסטיק לעיגון

התקנה על בטון או אספלט
התקנה בהנחה ע”ג המשטח.
טמפרטורת עבודה :נדרשת טמפרטורת חוץ של  C 10מינימום.
דגשים :הבסיס חייב להיות יבש ונקי.

התקנה על גבי דשא טבעי
אריחי ”דשא-מש” בטיחותיים ואלסטיים ניתנים לחיבור זה לזה
באמצעות זכר\נקבה.
יש להניח את האריחים בזה אחר זה על הדשא הטבעי ,ולעגן עם
מסמרי פלטיק בקצוות.

אריחי ”דשא-מש”
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