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KEKKILÄ STENMJÖL RÖD GRANIT 

Stenmjöl är krossad granit med kornstorlek 0–8 mm. Tack vare det finkorniga materialet kan det packas till en jämn och 
hållbar yta. 

Bruksändamål: Som yta på gångar, som monteringssand vid stenläggningar eller som fogsand. Stenmjöl lämpar sig 
även för olika jordblandningar. 

 

Användning 

För täckning av planteringar, kring träd, buskar och perenner, för täckning av gångar och radmellanrum i grönsaksland, 
på obrukade områden, för ogräsbekämpning och täckning av stigar. 

 

Användningsområde                                      Åtgång 

Som yta på gångar och som utjämningslager  3 cm – 45 kg/m2, 5 cm – 75 kg/m2 

    10 cm – 150 kg/m2 

Som fogar i stenläggning    Marksten och plattor: 1 – 3 kg/m2.  

    Kullersten och gatusten: 6 – 10 kg/m2.  

Jordförbättring     5 – 10 kg/100 m2 

Som råvara för egen jord     Blandning med högst 50 % Stenmjöl, resten kompost och torv. 

Anläggande av gräsmatta    1 säck Stenmjöl + 1 säck Trädgårdsmylla  

Fyllnad omkring rör, mm.    100 % Stenmjöl 
 

Varudeklaration  

Material:  Stenkross 0–8mm  

Bergart:  Granit 

Lösvikt:   cirka 1,5 kg/l 

Produkten innehåller inte kvartsdamm.   

 

Bruksanvisning 

Anläggande av gångar och stigar  

Stenmjöl som ytlager på gångar: Bred ut 3–5 cm stenmjöl på det bärande lagret med grövre stenkross. Packa stenmjölet 
som fuktigt med en vibratorplatta för att ytan ska bli jämn och hållbar.  

Stenmjöl som utjämningslager och monteringssand: Bred ut 3–5 cm stenmjöl på det bärande lagret med grövre 
stenkross. Packa stenmjölet som fuktigt med en vibratorplatta. Finputsa med ett 2–3 cm lager med Dekorationssten eller 
annat grövre grus.  

Marksten och plattor: Fastställ stenmjölslagrets rätta höjd och lutning med hjälp av styrlister. Jämna med en rätskiva. 
Börja stenläggningen från den lägsta punkten. Lämna cirka 3–5 mm eller 10–20 mm öppna fogar mellan stenarna. 
Dessa fylls senare med stenmjöl.   

Kullersten, trästycken och natursten med ojämn undre yta placeras i ett 10 cm djupt lager stenmjöl som inte har packats. 
2/3 av kullerstenen sänks ner i stenmjölet.  
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Stenmjöl som fogsand: Stenläggningen fogas för att bli hållbar: Täck den färdiga stenläggningen med ett tunt lager 
stenmjöl och borsta ner det i fogarna.   

Som jordförbättring och i mullblandningar: Stenmjöl innehåller mineraler och gör jorden mindre sur. Gör din  egen mylla 
genom att blanda stenmjöl, kompost och Naturtorv, till exempel förhållandet 1:1:1, dock högst 50 % stenmjöl.  

Att lappa hål i gräsmattan: Blanda en säck stenmjöl i en säck Trädgårdsmylla och kratta blandningen i gropar i 
gräsmattan. 

Fyllnad mm. Fyll schakt runt rör och kablar och jämna ut gropar och sänkor på gården med stenmjöl. 
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