
7 lépés a műfű 
     lerakásához!
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7 lépés a műfű lerakásához 

Szükséges anyagok:
 Edel Grass műfű
 Geotextília (sima és vízáteresztő)
 Ragasztószalag
 Fehér vagy sárga homok (vízáteresztő) 
 szegély (fa, beton, műanyag, stb..)

Szükséges eszközök:
 Döngölő
 Vízmérték
 Vágóeszköz 
 Kőműveskanál 
 Kefe szintetikus sörtével

Lépésről lépésre a csodálatos eredmény elérésének 
érdekében 
1. Lépés: Szegélyzárók lefektetése 
A műfüvet minden oldalról szegéllyel kell ellátni. 
Döntsük el, hogy hova szeretnénk fektetni a 
gyepszőnyeget és fektessük le a szegélyeket. 

2. Lépés: a homokréteg elhelyezése 
A kellően szilárd és egyenletes alsó réteg 
kialakításához legalább 5-10 centiméter vastag 
homokágy vagy finom zúzottkő szükséges. 
Ehhez porózus-vízáteresztő fehér vagy sárga 
homokot használjon. Oszlassuk el a megfelelő 
mennyiségű homokot a szegélyzárók között. 
Terítsük el a homokot egyenletesen és tömörít-
sük döngölővel.

3. Lépés a geotextília lefektetése 
Gurítsuk ki a geotextíliát a homokágy fölött. 
Bizonyosodjunk meg róla hogy a geotextília az 
egész homokágyat befedi. Ha szükséges vágjuk 
méretre a széleknél.  

4. Lépés: a műfű lefektetése 
Gurítsuk ki a műfüvet. Döntsük el, hogy melyik 
irányba szeretnénk lefektetni. Bizonyosodjunk 
meg róla, hogy a műfű szorosan passzol min-
den oldalon. A biztonság kedvéért legalább 
5 centiméter átfedéssel fektessük le a füvet a 
szegélyeken túl. Ha több mint egy tekercsnyi 
műfű szükséges, egyesével gurítsuk ki azokat. 
A következő tekercset ugyanabba az irányba 
fektessük le, mint az elsőt. A tekercsek széleit 
egymás mellé fektessük le és mindkét oldalát for-
dítsuk át. A ragasztószalagot tegyük a szőnyeg 
szélei alá. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a két 

tekercs egymás közötti távolsága nem haladja 
meg a 4 millimétert. Igény esetén a műfű hátul-
ján keresztül kell egyesesen a varrások mentén 
vágni. Ügyeljünk arra, hogy a ragasztószalagot 
a tekercsek közepére kell helyezni. Kenjük be a 
szalag felületét a megfelelő mennyiségű műfű 
ragasztóval. Fordítsuk vissza a műfü széleit. Mikor 
a végéhez érünk, finoman nyomja le a lábával a 
füvet ott, a ragasztott felületnél. 

5. Lépés: a műfű méretre vágása 
Csak miután a műfüvet lefektette, a széleket 
beragasztózta és az egész szőnyeg feszesen és 
simán fekszik, kezdheti a méretre vágást a sze-
gélyzárók mentén. Használjon éles vágóeszközt. 
Ügyeljen arra, hogy a vágást a műfű hátoldalán 
végezze.

6. Lépés: homokszórás 
Ha szeretné, kvarchomokkal szórhatja fel a műfü-
vet, ezzel extra szilárd  réteget kialakítva. Használ-
jon szintetikus sörtéjű kefét. A műfű szálirányába 
keféljük a homokot. 6 és 10 kilogramm közötti 
mennyiséget használjon négyzetméterenként. 
Addig végezzük a kefélést, amíg a felszínen már 
nem látható több homok.

7. Lépés: utolsó kefélés 
Amikor a homokot a műfűbe kefélik, egy extra 
kefélés optimális lehet a gyepszőnyegnek. 
Használjon seprűt és kefét és kefélje a műfű 
szálirányának ellentétesen. 
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