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MŰFŰ LERAKÁSI ÉS
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kizárólagos forgalmazó:

FELHASZNÁLÁS  ELŐTT

Felhasználás  előtt – és alatt kérjük, ellenőrizze a teljes műfű 
felületet és hátoldalt. Látható hibával (esztétikai/minőségi 
hibával – pl.: gyártási hiba, szálhiba, színeltérés, felületi 
szennyeződés, stb.) rendelkező terméket/vágatot ne használjon 
fel, mivel a méretre szabás ill. lerakás után a látható hibákra 
reklamációt már nem áll módunkban elfogadni.

VÁSÁRLÁS ELŐTT

A szükséges mennyiség kiszámításához fontos tudnia a 
megvásárolandó termék tekercs szélességét (1,33m-2m-4m). 
A szálas műfűvek rendelkeznek egy úgynevezett „száliránnyal” 
a tekercs hosszirányában. A szálirány változása  a műfű vágat 
optikai színváltozását okozza, amit feltétlenül figyelembe kell 
venni. Javasolt a szükséges hossznál 10-15 cm-rel hosszabb 
vágatot vásárolni.

A burkolatról a fektetést több órával megelőzően távolítsa 
el a csomagolást. Az akklimatizáció megkönnyítésére és a 
burkolatban a csomagolás okozta feszültségek csökkentésére a 
tekercseket terítse ki, vagy legalább lazítsa meg.

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

A megvásárolt kültéri műfű lerakásához a következőkre lesz 
szüksége:

KÜLTÉRI TELEPÍTÉS SZILÁRD FELÜLETRE

(pl.: beton, kőlap felületre) A kültéri műfűvek hátoldala 
nedvesség elvezető nyílásokkal rendelkezik, azonban emellett 
feltétlenül gondoskodni kell a felület megfelelő vízelvezetéséről, 
lejtéséről, annak érdekében, hogy a leragasztott műfű felületen 
ne álljon meg a víz! Szilárd felületre történő rögzítést kétoldalú 
ragasztószalaggal javasoljuk, amely rögzíti a műfű burkolatot, 
illetve biztosítja a nedvességelvezető nyílások működését. A 
kétoldalú ragasztószalaggal merőleges és párhuzamos pályák 
kialakítása javasolt, körülbelül 50cm-es távolságokkal. Több 
műfű pálya illesztése esetén kövesse a MŰFŰ BURKOLAT 
LERAKÁSA részben ismertetett illesztési eljárást. A vágatok 
széleinek rögzítése arra alkalmas lezáró profillal is történhet. 
A műfű burkolat teljes felületen történő ragasztása is 
megvalósítható speciális ragasztóanyag felhasználásával.

KÜLTÉRI TELEPÍTÉS TERMÉSZETES TALAJRA

Az előkészített aljzatnak síknak, megfelelően kiegyenlítettnek, 
stabilnak, tömörnek kell lennie, megfelelő vízelvezetéssel! 
Távolítsa el a felső földréteget minimum 10cm-es mélységig. 

A hosszútávú, dekoratív és biztonságos felhasználás érdekében 
a határfelületek lezárása ajánlott (lehet keményfa, kő, beton).

A gyomok terjedésének megakadályozása érdekében 
használjon gyomírtót ezen a felületen, majd fedje le 
geotextíliával. Több geotextília pálya esetén minimum 15cm-es 
átfedést kell biztosítani. 

Az ilyen módon előkészített felületet töltse fel finom homokkal, 
majd tömörítse le a felületet. A letömörített felületnek stabilnak 
és egyenesnek kell lennie!

MŰFŰ BURKOLAT LERAKÁSA

Több műfű tekercs esetén még a lerakás előtt ellenőrizze, 
hogy a tekercsek azonos gyártásból származnak-e. Hátsó kert 
esetén a műfű tekercset úgy tekerje ki, hogy a szálak a ház 
irányába mutassanak. Előkert esetén pedig az út irányába 
mutassanak a szálak. Minden esetben használjon éles vágókést 
a vágatok felszabásához. A vágást mindig a termék hátoldalán 
kell végezni ügyelve arra, hogy a tűzött szálcsomókat ne 
vágjuk szét. Műfű pályák illesztésekor ügyeljen azok tökéletes 
illesztésre, illetve a műfű pályák azonos szálirányára. 

We congratulate you on your choice. By choosing  (name product) you have chosen for a low-maintenance and 
child-friendly product which will enhance your living environment. For optimal results it is important that your new lawn 
is properly installed.

What you need:

1. Artificial grass 2. Seam tape 3. Adhesive and comb 4. Sharp carpet knife 5. Spirit level to make a perfectly level base

Measures
Before calculating how many metres are needed, you 
should know if the chosen quality can be delivered in 2 or 4 
meter wide rolls. Artificial grass has a pile direction, length-
wise on the role. Flipping or rotating that pile direction will 
give an optical colour change. We advise you to include at 
least 10-15 cm extra for the width as well as the length. We  
recommend that you do not fold your artificial grass and let 
it acclimatize before it is installed.

acclimatizeSize rolls + 15 cm

Preparation
The subsoil should be sufficiently flat, stable and water- 
permeable. Remove the top-layer of black soil till 10 cm and 
add (breaker) sand. Adding drainage can be recommended. 
After compacting the sand-bed it should be levelled.

For a nice clean look, adding edging or curbing is  
recommended. All kinds of materials can be used for that: 
stone,  concrete, (hard)wood or bendable plastic and  
bendable metal. By using edging or curbing your lawn is  
securely enclosed. Having a border like that can also cover 
uneven edges. It may be wise to use tent pegs to secure 
your lawn at the edges.

10 cm sand drainage
recommended

Tekercs méret és 
szálirány ellenőrzése
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We congratulate you on your choice. By choosing  (name product) you have chosen for a low-maintenance and 
child-friendly product which will enhance your living environment. For optimal results it is important that your new lawn 
is properly installed.

What you need:

1. Artificial grass 2. Seam tape 3. Adhesive and comb 4. Sharp carpet knife 5. Spirit level to make a perfectly level base

Measures
Before calculating how many metres are needed, you 
should know if the chosen quality can be delivered in 2 or 4 
meter wide rolls. Artificial grass has a pile direction, length-
wise on the role. Flipping or rotating that pile direction will 
give an optical colour change. We advise you to include at 
least 10-15 cm extra for the width as well as the length. We  
recommend that you do not fold your artificial grass and let 
it acclimatize before it is installed.

acclimatizeSize rolls + 15 cm

Preparation
The subsoil should be sufficiently flat, stable and water- 
permeable. Remove the top-layer of black soil till 10 cm and 
add (breaker) sand. Adding drainage can be recommended. 
After compacting the sand-bed it should be levelled.

For a nice clean look, adding edging or curbing is  
recommended. All kinds of materials can be used for that: 
stone,  concrete, (hard)wood or bendable plastic and  
bendable metal. By using edging or curbing your lawn is  
securely enclosed. Having a border like that can also cover 
uneven edges. It may be wise to use tent pegs to secure 
your lawn at the edges.

10 cm sand drainage
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A termék
akklimatizálása

Kültéri műfű

We congratulate you on your choice. By choosing  (name product) you have chosen for a low-maintenance and 
child-friendly product which will enhance your living environment. For optimal results it is important that your new lawn 
is properly installed.

What you need:

1. Artificial grass 2. Seam tape 3. Adhesive and comb 4. Sharp carpet knife 5. Spirit level to make a perfectly level base

Measures
Before calculating how many metres are needed, you 
should know if the chosen quality can be delivered in 2 or 4 
meter wide rolls. Artificial grass has a pile direction, length-
wise on the role. Flipping or rotating that pile direction will 
give an optical colour change. We advise you to include at 
least 10-15 cm extra for the width as well as the length. We  
recommend that you do not fold your artificial grass and let 
it acclimatize before it is installed.

acclimatizeSize rolls + 15 cm

Preparation
The subsoil should be sufficiently flat, stable and water- 
permeable. Remove the top-layer of black soil till 10 cm and 
add (breaker) sand. Adding drainage can be recommended. 
After compacting the sand-bed it should be levelled.

For a nice clean look, adding edging or curbing is  
recommended. All kinds of materials can be used for that: 
stone,  concrete, (hard)wood or bendable plastic and  
bendable metal. By using edging or curbing your lawn is  
securely enclosed. Having a border like that can also cover 
uneven edges. It may be wise to use tent pegs to secure 
your lawn at the edges.

10 cm sand drainage
recommended

Ragasztószalag, vagy illesztőszalag 
több műfű pálya illesztése esetén

We congratulate you on your choice. By choosing  (name product) you have chosen for a low-maintenance and 
child-friendly product which will enhance your living environment. For optimal results it is important that your new lawn 
is properly installed.

What you need:

1. Artificial grass 2. Seam tape 3. Adhesive and comb 4. Sharp carpet knife 5. Spirit level to make a perfectly level base

Measures
Before calculating how many metres are needed, you 
should know if the chosen quality can be delivered in 2 or 4 
meter wide rolls. Artificial grass has a pile direction, length-
wise on the role. Flipping or rotating that pile direction will 
give an optical colour change. We advise you to include at 
least 10-15 cm extra for the width as well as the length. We  
recommend that you do not fold your artificial grass and let 
it acclimatize before it is installed.

acclimatizeSize rolls + 15 cm

Preparation
The subsoil should be sufficiently flat, stable and water- 
permeable. Remove the top-layer of black soil till 10 cm and 
add (breaker) sand. Adding drainage can be recommended. 
After compacting the sand-bed it should be levelled.

For a nice clean look, adding edging or curbing is  
recommended. All kinds of materials can be used for that: 
stone,  concrete, (hard)wood or bendable plastic and  
bendable metal. By using edging or curbing your lawn is  
securely enclosed. Having a border like that can also cover 
uneven edges. It may be wise to use tent pegs to secure 
your lawn at the edges.

10 cm sand drainage
recommended

A műfű pályák rögzítésére alkalmas 
ragasztóanyag, valamint simító

We congratulate you on your choice. By choosing  (name product) you have chosen for a low-maintenance and 
child-friendly product which will enhance your living environment. For optimal results it is important that your new lawn 
is properly installed.

What you need:

1. Artificial grass 2. Seam tape 3. Adhesive and comb 4. Sharp carpet knife 5. Spirit level to make a perfectly level base

Measures
Before calculating how many metres are needed, you 
should know if the chosen quality can be delivered in 2 or 4 
meter wide rolls. Artificial grass has a pile direction, length-
wise on the role. Flipping or rotating that pile direction will 
give an optical colour change. We advise you to include at 
least 10-15 cm extra for the width as well as the length. We  
recommend that you do not fold your artificial grass and let 
it acclimatize before it is installed.

acclimatizeSize rolls + 15 cm

Preparation
The subsoil should be sufficiently flat, stable and water- 
permeable. Remove the top-layer of black soil till 10 cm and 
add (breaker) sand. Adding drainage can be recommended. 
After compacting the sand-bed it should be levelled.

For a nice clean look, adding edging or curbing is  
recommended. All kinds of materials can be used for that: 
stone,  concrete, (hard)wood or bendable plastic and  
bendable metal. By using edging or curbing your lawn is  
securely enclosed. Having a border like that can also cover 
uneven edges. It may be wise to use tent pegs to secure 
your lawn at the edges.

10 cm sand drainage
recommended

Éles vágókés

We congratulate you on your choice. By choosing  (name product) you have chosen for a low-maintenance and 
child-friendly product which will enhance your living environment. For optimal results it is important that your new lawn 
is properly installed.

What you need:

1. Artificial grass 2. Seam tape 3. Adhesive and comb 4. Sharp carpet knife 5. Spirit level to make a perfectly level base

Measures
Before calculating how many metres are needed, you 
should know if the chosen quality can be delivered in 2 or 4 
meter wide rolls. Artificial grass has a pile direction, length-
wise on the role. Flipping or rotating that pile direction will 
give an optical colour change. We advise you to include at 
least 10-15 cm extra for the width as well as the length. We  
recommend that you do not fold your artificial grass and let 
it acclimatize before it is installed.

acclimatizeSize rolls + 15 cm

Preparation
The subsoil should be sufficiently flat, stable and water- 
permeable. Remove the top-layer of black soil till 10 cm and 
add (breaker) sand. Adding drainage can be recommended. 
After compacting the sand-bed it should be levelled.

For a nice clean look, adding edging or curbing is  
recommended. All kinds of materials can be used for that: 
stone,  concrete, (hard)wood or bendable plastic and  
bendable metal. By using edging or curbing your lawn is  
securely enclosed. Having a border like that can also cover 
uneven edges. It may be wise to use tent pegs to secure 
your lawn at the edges.

10 cm sand drainage
recommended

Vízszintmérő, a tökéletes egyességű felületért 
földfelületen történő alkalmazás esetén

We congratulate you on your choice. By choosing  (name product) you have chosen for a low-maintenance and 
child-friendly product which will enhance your living environment. For optimal results it is important that your new lawn 
is properly installed.

What you need:

1. Artificial grass 2. Seam tape 3. Adhesive and comb 4. Sharp carpet knife 5. Spirit level to make a perfectly level base

Measures
Before calculating how many metres are needed, you 
should know if the chosen quality can be delivered in 2 or 4 
meter wide rolls. Artificial grass has a pile direction, length-
wise on the role. Flipping or rotating that pile direction will 
give an optical colour change. We advise you to include at 
least 10-15 cm extra for the width as well as the length. We  
recommend that you do not fold your artificial grass and let 
it acclimatize before it is installed.

acclimatizeSize rolls + 15 cm

Preparation
The subsoil should be sufficiently flat, stable and water- 
permeable. Remove the top-layer of black soil till 10 cm and 
add (breaker) sand. Adding drainage can be recommended. 
After compacting the sand-bed it should be levelled.

For a nice clean look, adding edging or curbing is  
recommended. All kinds of materials can be used for that: 
stone,  concrete, (hard)wood or bendable plastic and  
bendable metal. By using edging or curbing your lawn is  
securely enclosed. Having a border like that can also cover 
uneven edges. It may be wise to use tent pegs to secure 
your lawn at the edges.

10 cm sand drainage
recommended

We congratulate you on your choice. By choosing  (name product) you have chosen for a low-maintenance and 
child-friendly product which will enhance your living environment. For optimal results it is important that your new lawn 
is properly installed.
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1. Artificial grass 2. Seam tape 3. Adhesive and comb 4. Sharp carpet knife 5. Spirit level to make a perfectly level base

Measures
Before calculating how many metres are needed, you 
should know if the chosen quality can be delivered in 2 or 4 
meter wide rolls. Artificial grass has a pile direction, length-
wise on the role. Flipping or rotating that pile direction will 
give an optical colour change. We advise you to include at 
least 10-15 cm extra for the width as well as the length. We  
recommend that you do not fold your artificial grass and let 
it acclimatize before it is installed.

acclimatizeSize rolls + 15 cm

Preparation
The subsoil should be sufficiently flat, stable and water- 
permeable. Remove the top-layer of black soil till 10 cm and 
add (breaker) sand. Adding drainage can be recommended. 
After compacting the sand-bed it should be levelled.

For a nice clean look, adding edging or curbing is  
recommended. All kinds of materials can be used for that: 
stone,  concrete, (hard)wood or bendable plastic and  
bendable metal. By using edging or curbing your lawn is  
securely enclosed. Having a border like that can also cover 
uneven edges. It may be wise to use tent pegs to secure 
your lawn at the edges.

10 cm sand drainage
recommended

Minimum 10 cm vastagságú, letömörített, stabil, tömör, 
kiegyenlített, felső finom homokréteg szükséges!

Ez a használati és lerakási útmutató a DIEGO Kereskedelmi Kft. által forgalmazott műfű burkolatok kezelésére és lerakására vonatkozik. 
Annak érdekében, hogy a megvásárolt műfű burkolat az Ön teljes elégedettségére szolgáljon, kérjük, tartsa be a vonatkozó előírásokat. 
 
Lerakáskor és a használat során csak az általunk ajánlott kiegészítőket (geotextília, műfű ragasztó, műfű tüske) használja. A termék  
lerakása  egyszerű,  mégis  alapvető  műszaki ismereteket  feltételez,  esetenként  célszerűbb  szakemberre bízni a lerakást. Kérdéses 
esetben ezért kérje mindig szakember tanácsát,  vagy  forduljon  bármelyik DIEGO áruházhoz segítségért. Termékeink kizárólag 
lakossági felhasználásra alkalmasak, közületi jellegű felhasználásra (pl: sportcélú felületek burkolására) nem alkalmasak!
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Kizárólagos forgalmazó:

A műfű pályák széleit hajtsa fel legalább 30-30cm 
szélességben, helyezze el a méretre szabott ragasztószalagot 
végig az illesztés mentén (illesztőszalag és ragasztóanyag 
használata esetén: helyezze el a méretre szabott illesztőszalagot 
végig az illesztés mentén, vigye fel a a ragasztóanyagot az 
illesztőszalagra – a ragasztógyártó utasításait betartva). Majd 
kézzel, egyszerre hajtsa vissza a műfű tekercsek széleit, ügyelve 
azok pontos illeszkedésére. A megfelelő erősségű ragasztás 
érdekében az illesztés mentén terhelje le a felületet (pl.: 
homokzsákokkal), valamint várjon legalább 7 órát a használat 
előtt.

A határfelületek mellett is végezze el méretre vágást, vágja 
le a kilógó szálakat. A határfelületek megfelelő rögzítéséhez 
használjon rögzítő tüskéket.

Hosszabb szálú típusoknál (Malaga 35, Ibiza, Aruba, Santorini, 
Long Beach, Honolulu, Miami, Maui, Long Island) az elkészített 
felületet finom kvarchomokkal fel kell tölteni természetes 
talajra történt telepítés esetén. Ez stabilizálja a felületet, segíti a 
nedvességelvezetést, még természetesebb hatást kölcsönöz.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsuk a műfű felületét, seperjük fel a műfűre 
került szennyeződéseket, leveleket, hulladékokat. Szerves 
hulladékot, állati ürüléket azonnal távolítsuk el, fertőtlenítsük 
a felületet. A rendszeresen használt felületek szálai 
lelapulhatnak, emiatt a felület sepréssel  történő felfrissítése 
javasolt. Kisállatok, háziállatok tartós, maradandó károsodást 
okozhatnak. Cigaretta parázs és a felületre koncentráltan 
érkező napfény kiégetheti a terméket, megolvaszthatja a 
szálakat, a termékben maradandó károsodást okozhat.

ULTRABOND TURF PU 1K RAGASZTÓ

Az Ultrabond Turf PU 1K felhasználásra kész, egykomponensű, 
speciális, zöld színű ragasztóanyag. 

Lakossági jellegű felhasználás/terhelés esetén alkalmas 
nedvszívó felületre, cementes aljzatra, meglévő 
kerámiaburkolatra -teljes felületen történő, vagy csak 
részfelületeken történő- ragasztásra.

Az aljzat legyen sík, szilárd, hordképes, szennyeződésektől, 
elválasztó anyagoktól mentes.

A teljes felületen történő ragasztásnál fel kell húzni a 
ragasztót a megfelelő fogazott kenőlapáttal az aljzatra. 
A kenőlapát kiválasztásakor figyelembe kell venni a műfű 
hátoldalának minőségét és az aljzat minőségét is. 

FONTOS: A műfűburkolat teljes felületen történő ragasztása 
esetén a termék hátoldalán lévő vízelvezető nyílások nem tudják 
biztosítani a felületre érkező víz elvezetését!

Általában a B2-es (~0,6 kg/m²) vagy B3-as (~0,8 kg/m²) 
fogazás javasolt. Kis felületeken vagy javításokkor fogazott 
kenő helyettesítése megoldható a kartusos kiszerelésből 
párhuzamosan kinyomott ragasztócsíkokkal.

A még friss ragasztóágyba kell beletenni a műfüvet, amit 
erősen bele kell simítani. A felület áthengerelése ajánlott.

A termék elég hosszú nyitott idővel rendelkezik, így ideális 
körülmények között 90 percig elhelyezhető benne a burkolat, 
azonban nagyon magas hőmérséklet és szél esetén ez az idő 
lényegesen lerövidülhet. Az így lefektetett műfű 12 óra múlva 
járható és 7 nap múlva teljesen terhelhető.

A megfelelő vízelvezetés megtartása érdekében a 
műfűburkolatok részfelületeken is ragaszthatók 
szilárd, nedvszívó felületre/cementes aljzatra, meglévő 
kerámiaburkolatra:

• a műfűfelület széleinél történő ragasztással (a felület 
méretétől függően kb. 10-15cm-es sávban)

• több műfűpálya kapcsolódása esetén a műfűpályák 
kapcsolódásainál

• valamint a további belső felületeken „pontokban” történő 
ragasztással.  

Now your low-maintenance lawn is ready. But low-maintenance does not mean no-maintenance. To keep your  
lawn surface beautiful, we advise you to remove organic debris like leaves etc. with a leaf blower or broom 
regularly.

The installation work
Always try to cut your artificial grass with a sharp carpet 
knife, at the back of the material and use the row of fibres 
as guide for a straight line. Make sure that the two halves 
are placed as close together as possible, but beware of an 
overlap. 

When you are sure that the two pieces come perfectly  
together, the seam tape can be put under the grass. For  
putting the adhesive with a comb on the tape, fold out the 
sides of both rolls over a length of about 60-70 cm and 
spread the adhesive equally. Make sure while closing the 
folding, no fibers are caught in between. Repeat this for  
every 60-70 cm till the whole length is done. Press or walk 
on the seam for a good adhesion.

Use a sharp 
carpet knife

Place the two halves 
close together

Műfű pályák megfelelő illesztése


