
                                          

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ 

 

 
Настилка от изкуствена трева за обществени места TRUE TO NATURE 

 
I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Обща характеристика 

 

Основното предимство на декоративната настилка от изкуствена трева е, че не се 

нуждае от постоянна поддръжка и в същото време може да се използва през всички 

сезони.  Предлаганите от нас градински настилки от изкуствена трева са подходящи за 

различни повърхности: градини, паркове, хотели, обществени сгради, плувни басейни, 

църкви и други. 

Настилката от изкуствена трева има красив външен вид – през последните години бе 

постигнат голям прогрес в областта на изкуствените тревни площи и днес синтетичната 

тревна настилка изглежда толкова добре, колкото и истинската зелена растителност. 

 

2. Технически характеристики на използваните материали 

 

Вид: изкуствена трева без пълнеж 

Материал: PE монофиламентни прави и къдрави нишки 

Размери на ролката: 4 х 25м 

Височина на влакното: 37 мм 

Тип нишки:  10.200/12 dTex + 5.200/8 dTex 

Габарит на снопчето: 3/8‘‘ (+/- 10%) 

Брой бодове на 10см: 14,5 (+/- 10%) 

Брой бодове на м²: 15 225 (+/- 10%) 

Тегло на горна част: 2000 гр/м² 

Общо тегло: 3005 гр/м² 

Водопропускливост: 60 л/мин/100 см² 

Пожароустойчивост: Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: пълнеж от кварцов пясък 5mm); Efl-S1 (EN 

ISO 11925-2; без пълнеж) 

Качество на материала: Щадящ околната среда, UV стабилизиран, UV стабилност 

отговаряща на стандарта DIN 53387, не съдържа олово и кадмий 



Устойчивост на цвета: тест ксенон: синя гама > 7, сивата гама> 4 

Основна подложка: 100% PP Thiobac ® с руно, черна, UV стабилизирана; Тегло 155gr/m² 

Втора подложка: смес от черен латекс и SBR (черни гранули), с дренажни отвори; Тегло 

850 gr/m² 

Цветове: зелен 

 

 
 

 

II. МОНТАЖ 

 

Изкуствената трева се полага върху равна основа, най-добре да е бетон или асфалт, 

като не се допуска монтаж върху основа, която е частично или цялостно разрушена както 

и/или неравна. Първо се полага геотекстил, който е по желание на клиента и след това се 

полага настилката от изкуствена трева. Задължително е полагането да се извършва от 

висококвалифицирани и специално обучени работници, тъй като монтажът е специфичен. 
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/“Мулти Парк“ ООД/ 


