Sztuczna trawa FARO z linii BASIC z kolekcji MultiGrass®
Charakterystyka produktu:
Nowoczesna sztuczna trawa FARO z linii BASIC z kolekcji MultiGrass® cechuje się wysoką jakością,
miękkością, optymalnie dobraną wysokością i gęstością włókien sztucznej trawy, co pozwala
długotrwale cieszyć się jej znakomitymi właściwościami.
Materiał: 100 % Polipropylen
Wysokość całkowita: 9,3 mm
Gęstość: 1100 g/ m2
Odcień dominujący: zielony
Rodzaj włókna: proste/ runo regularne
Podkład: Latex
Przeznaczenie: sztuczne trawniki o małym lub średnim natężeniu ruchu, tarasy, balkony, ogrody,
zastosowania wewnętrzne i niekomercyjne zewnętrzne.
Uwaga: warunki gwarancji nie obejmują zastosowania sztucznej trawy na obiektach do użytku
publicznego lub komercyjnego.
Oznaczenie i certyfikaty: sztuczna trawa FARO z linii BASIC z kolekcji MultiGrass® oznaczona jest
znakiem CE i posiada następujące certyfikaty/świadectwa jakości:
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Producent/importer- autoryzowany przedstawiciel: Multi-Decor Sp. z o.o.
Gwarancja jakości: na sztuczną trawę z kolekcji MultiGrass® - linia BASIC - udziela się
standardowej w UE 24-miesięcznej gwarancji jakości.
Warunki gwarancji: W okresie gwarancji producent/importer–autoryzowany przedstawiciel
gwarantuje wysoką jakość pod względem trwałości koloru, trwałości włókna i osnowy podkładu.
Warunkiem skorzystania z gwarancji jest stosowanie się do zaleceń fabrycznych, jeśli chodzi o
zalecenia montażowe i zasady pielęgnacji, w szczególności używanie wyłącznie rekomendowanych
środków czyszczących.
Realizacja gwarancji polega na wymianie wadliwego produktu na nowy.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:


niewłaściwą instalacją, niezgodną z instrukcją montażu umieszczoną na www.multigrass.pl,



niewłaściwym użytkowaniem, np. umieszczenie na parkingu,



uszkodzeń mechanicznych np. przez ostre kanty mebli ogrodowych lub na skutek
nieodpowiedniego obuwia sportowego



niewłaściwą pielęgnacją



poprzez detergenty, środki chemiczne oraz inne substancje wchodzących w reakcje
z włóknem



stopieniem lub spaleniem materiału poprzez np. gorący węgiel z grilla, itp.

Zalecenia


Od czasu do czasu szczotkować trawę w celu przywrócenia włókien do pozycji pionowej.



Zwracać szczególną uwagę na ostre krawędzie przedmiotów (mebli, narzędzi ogrodowych
itd.) stawianych na sztuczną trawę.



W okresie letnim przy bardzo wysokich temperaturach zraszać trawę dla zwiększenia
komfortu użytkowania.



Unikać gaszenia oraz wyrzucania papierosów na sztuczną trawę



Zachować szczególną ostrożność przy grillowaniu oraz odpalaniu fajerwerków

UWAGA! Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować zapaleniem się włókien
trawy lub ich trwałym zniekształceniem.

Czyszczenie


Kurz i zanieczyszczenia atmosferyczne: Spłukać wodą.



Plamy: Spłukać wodą. W przypadku gdy jest to niewystarczające, zastosować ciepłą wodę
z octem lub mydłem. W celu dokładnego oczyszczenia trawy zaleca się użycie szmatki,
mopa lub szczoteczki z miękkim włosiem. Trudno zmywalne plamy np. po oleju mogą
wymagać profesjonalnego czyszczenia trawy poprzez specjalistyczną firmę.



Roślinność [liście, chwasty] – ręcznie, używając grabi z miękkimi końcówkami, sekatora
(chwasty) bądź używając dmuchawy do liści.



Odchody zwierzęce: usunąć odchody do woreczka, a pozostałości spłukać wodą. W razie
przykrych zapachów przemyć woda z octem lub mydłem.



Usuwanie gum do żucia: zamrozić gumę przy użyciu np. lodu w aerozolu, kostek lodu,
następnie usunąć zamarzniętą gumę z trawy.

Montaż na powierzchniach twardych

Montaż na powierzchniach utwardzonych

(np. gres, beton)

1.

Oczyść podłoże z piasku i zanieczyszczeń

1.

Połóż geowłókninę na płaskie i utwardzone
podłoże (np. ziemia, piach).

2.

3.

4.

Rozłóż trawę i dotnij na wymiar.*
Rozłóż trawę.

3.

Dotnij na wymiar.

4.

W przypadku konieczności łączenia

Na łączeniach zastosuj taśmę łączącą.

Dociąż sklejony fragment trawy na łączeniach
na około 2 godziny.

5.

2.

Pamiętaj, aby w przypadku instalacji trawy na

fragmentów trawy należy zastosować taśmę

zewnątrz, zabezpieczyć ją przed mocnymi

łączącą.

podmuchami wiatru poprzez odpowiednie
dociążenie np. meble ogrodowe, lub poprzez
zastosowanie taśmy łączącej również na
obrzeżach trawy.
Taśmę łączącą można zastosować również na
powierzchniach drewnianych, należy jednak

5.

Rozłóż połączone fragmenty trawy.*

6.

Dociąż je na łączeniach.

7.

Pamiętaj, aby w przypadku instalacji trawy na

pamiętać, że taśma może pozostawić na
drewnie ślady po demontażu.

zewnątrz, zabezpieczyć ją przed mocnymi
podmuchami wiatru poprzez odpowiednie
dociążenie np. meble ogrodowe, lub poprzez
zastosowanie haków na obrzeżach.
* Maksymalny odstęp na łączeniach fragmentów
trawy to 4 mm.

