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MONTAGEVEJLEDNING
Hybridgræs finder anvendelse mange steder hvor ønsket om naturgræs bremses af lokale faktorer. På 
områder med stor trafik og slitage eller dårlige vækstbetingelser vil græs ofte ikke kunne gro. 
Problemer man ofte oplever på legepladseer, sportsanlæg, feriecentre, golfbaner og messeområder. 
Hybridgræs kombinerer det bedste fra kunstgræs og naturrgræs hvilket giver en meget stærk, men 
samtidig naturlig plæne. Hybridgræsset kræver, i modsætningen til kunstgræs, minimal forberedelse af 
underlaget og det er nemt at montere. 

Når du installerer på eksisterende græs: Fjern ukrudt,sten og 
andre uønskede objekter. Slå græsset så lavt som muligt (vælg 
laveste niveau på plæneklipperen).

Når du installerer på nyanlagt græs(muld): Sørg for at etablere 
de bedst mulige vækstbetingelser for at sikre et tilfredsstillende 
resultat.

Når der er styr på det naturlige græs, udlægges hybridgræsset. 
Rullerne rulles ud på en måde, så du får mindst muligt spild.

På Safefloor hybridgræs er kanterne skåret til ab fabrik, således 
man straks kan montere græsset. Skal der samles flere ruller, så 
gøres det nu. Her kan man enten bruge den medleverede tråd 
til at sy rullerne sammen eller bruge de medleverede kabelbin-
dere for hver 20 cm. Husk at klippe enderne af kabelbinderne. 
Sørg for at montere et jordspyd i samlingen for hver 20 cm. 

Opmål og markér det område hvor hybridgræsset skal mon-
teres. Husk at medregne 5 cm ekstra på kanterne, således 
græskanten kan dækkes med jord eller græstørv. 

HYBRIDGRÆS
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Afslutningsvis sættes der ca. 5 pløkke pr. m2 fordelt over hele 
fladen. Dette for at holde hybridgræsset på plads når natur-
græsset begynder at vokse op.
Efterfølgende er det en god ide at vande området, specielt hvis 
der er nysåede græsfrø.

Hvis du skal sætte flere ruller hybridgræs sammen kan du gøre 
det ved enten at bruge kabelbindere, biopløkke, sy materialet 
sammen eller bare skubbe begge stykker ind i jorden side om 
side.

Installationen skal nu have ro og tid til at etablere sig. Det kan 
være en god ide at spærre området af.
Lad græsset nå en stråhøjde på 10 cm før det slås første gang. 
Efter anden græsslåning er området klart til brug.
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Værktøj til montage:
• Skarp kniv
• God saks
• Skovl og spade

Vedligeholdelse:
Skulle man under græsslåning få fat i hybridgræsset, så få det 
sat godt på plads igen med overskydende pløkke fra installa-
tionen. På skæve og ujævne områder bruges kanttrimmer til 
græsslåning.


