PRODUKTINFORMATION
Med
dekorationsstenar
finslipar du
planteringar,
stenläggningar
och områden vid
byggnadsväggar.

KEKKILÄ DEKORATIONSSTEN SVART DIABAS
Dekorationssten Sidensvart diabas är stenkross med en kornstorlek på 8–12
mm.Den mörka stenen passar med många slags växter, t.ex. sådana med
vitfläckiga blad eller vita blommor.

Varudeklaration

Bruksändamål

Fraktion: 8–12 mm

Material: Svart diabassten
Vikt: Cirka 25 kg

För täckning av planteringar, kring träd och buskar, för dekorativa ytor
och gångar, för finputsning av stenlagda områden och längs sockeln på
byggnader, för dekoration av krukor och inredning.

Åtgång
För täckning av jordytan kring
planteringar, dekorationsbuskar
och barrväxter

1 säck/1 m2, 3 cm skikt. Under
dekorationsstenar rekommenderas
marktäckningsduk.

För täckning av jordytan kring
planteringar, perenner och
stenträdgårdar

1 säck/1 m2, 3 cm skikt. Under
dekorationsstenar rekommenderas
marktäckningsduk.

Enskilda träd och buskar

2 säckar/ø 0,6 m = 1,5 m2 område.
7–9 säckar/ø 1,5 m = 7 m2 område.
Marktäckduk rekommenderas.

Dekorativa ytor, finputsning av
stenlagda områden och längs
sockeln på byggnader

1 säck/1 m2, 3 cm skikt. På rent
kross- eller stenunderlag behövs ingen
marktäckningsduk.

Som yta på gångar

1 säck/1 m2, 2 cm skikt. Ingen
marktäckningsduk.

Bruksanvisning
Planteringsområden: Gräv en lagom djup grop för växterna i
planteringsområdet. Lägg till rikligt med ny mylla på bottnen och blanda den
väl med den ursprungliga jorden. Packa jorden väl innan du lägger ut en
marktäckningsduk som passar stenarnas nyans. Skär snitt för plantorna i duken.
Gräv planteringsgropar och plantera växterna. Bred ut Kekkilä Dekorationssten
i ett jämnt skikt.
Runt träd och buskar: Ett lager dekorationssten runt trädstammen släpper
igenom vatten och näring bättre än gräsmattan och skyddar dessutom
trädstammen mot stötar av gräsklippare. Montera vid behov Kekkilä
Trädgårdskant i en rund form för att separera stenarna och gräsmattan. Lägg ut
marktäckningsduken och bred ut dekorationssten i ett jämnt lager ovanpå.
Dekorativa ytor: Dekorationssten är ett bra alternativ till traditionell gräsmatta
på stora ytor. Dekorationssten kan också användas för finputsning kring sockeln
av byggnader och längs terrasskanter. Den passar även bra som yta på
gångar, på packat stenkrossunderlag.
Stenytan hålls ren från skräp genom lätt krattning. Dekorationsstenens yta kan
fräschas upp genom att lägga på ett tunt lager ny sten.

25 kg 1 m2

Förpackningsstorlek 25 KG

25 KG säck

Produktnummer: 10072

