ECOGRUS
En ytbeläggning med miljöprofil

ECOGRUS

... VAD ÄR DET?

Ecogrus är en ekologisk toppbeläggning som ger ett organiskt ytskikt
samtidigt som den är tålig och lättskött. Materialet framställs helt
utan kemikalier, genom att grus eller kross blandas med ett organiskt
bindmedel. Ecogrus är stabilare än en vanlig stenmjöls yta, vilket bidrar
till ökad tillgänglighet och minskat underhållsbehov.
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OM ECOGRUS

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Ecogrus kan med fördel användas för byggnation av gångbanor,
parkeringsytor och cykelvägar. Det är ett bra och naturligt alternativt
för ytbeläggning på skolgårdar, kyrkogårdar och torgytor. Ecogrus
kan också användas i sportsammanhang, såsom på golfbanor och
tennisplaner.

Gatumiljöer
- gångbanor och
cykelvägar.

Stadsmiljöer
- innergårdar,
parker, kyrkogårdar
och torgytor.

Fritidsmiljöer
- tennisplaner,
golfbanor, lekplatser
och boulebanor.

MATERIALET
Ecogrus består av bindmedlet “Stabilizer”
som manuellt blandas med stenmjöl.
Stabilizer är ett bindmedel framtaget
till 100 % av fiber från växten Psyllium.
Stabilizer reagerar med vatten och binder
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krossmaterialet. Ecogrus bidrar effektivt
till minskad erosion och dammbildning,
då väta naturligt stabiliserar krossade
material/lösa partiklar som hamnat på
dess yta.
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UTLÄGGNING

HUR VI ANLÄGGER

ECOGRUS
Ecogrus anläggs helt utan kemikalier och består av krossgrus i fraktionerna 0-5
– 0-11, som mekaniskt blandats med Stabilizer. Vid anläggning tillförs vatten
och ytan kompakteras ordentligt. Stabilizer reagerar med vatten och binder
krossmaterialet vilket ger ett stabilt, beständigt slitlager. Pulvret är helt färglöst,
vilket gör att ytan behåller sitt naturliga utseende.

VI FÖRVERKLIGA ER VISION

Ecogrus läggs manuellt
eller med maskin med en
tjocklek av 40-60 mm. För
att förhindra separering
läggs hela tjockleken på
samma gång.
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ALLTID HÖG KVALITET

SÄSONGSBETONAD ANLÄGGNING

Efter läggning kompakteras
ytan i två omgångar (utan
vibration). Därefter vattnas
ytan generöst för att
aktivera bindmedlet.

Anläggning ska inte ske
vid regniga förhållanden
eller vid temperaturer
understigande +10 grader.
Men den färdiga produkten
trivs året runt.

TA HAND OM

SKÖTSEL OCH
UNDERHÅLL

Underhåll av EcoGrus
är mycket enkelt då
stabiliseringsprocessen
upprepas naturligt vid regn.
REGELBUNDEN SKÖTSEL
Ecogrus kräver minimalt underhåll. Organiskt material
och skräp avlägsnas kontinuerligt med hjälp av blås,
kratta eller borste. Mindre skador och löst material
kan lätt åtgärdas och ”återföras” till ytan när ytan är
blöt. Vid mer omfattande skador kan nytt material
(från samma täkt) lätt appliceras och integreras i ytan
genom fuktning och kompaktering.

FYLL PÅ MATERIAL VID BEHOV
EcoGrus åldras i likhet med andra bundna slitlager.
Efter en tids användning kommer löst granulat synas
på ytan. Ytan kan då fuktas och vältas på nytt. Vid
behov kan ett nytt ytskikt läggas ut.
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KONTAKT
JE Eriksson Mark
och Anläggningsteknik AB
Sjöängsvägen 7
192 72 Sollentuna
08 514 436 85
info@jemark.se

