
för växande städer

Produktnamn: STA 50-gräsarmering

Beskrivning: Sedunas STA 50 är en genomsläpplig och körbar markarmering. 
Plattan läggs ut på ett stabilt underlag och fylls med ett hållfast och väldränerat 
singel alternativt gräs. Plattorna kan även användas på gröna tak som gångvägar 
till service-utrymmen på taket. Plattan är tillverkad i återvunnen HDPE- plast och 
tål belastningar på 300 ton/m².

Användningsområde: STA 50 används med fördel som armering på både per-
manenta som temporära parkeringsplatser, vägar för utryckningsfordon, körbanor 
eller gångvägar på tak och mark.

www.seduna.se • org.nr 559122-4133 Seduna AB • Sandövägen 23 • 434 79 Vallda

Produktområde
TAK MARK FASAD VATTEN



www.seduna.se • org.nr 559122-4133 Seduna AB • Sandövägen 23 • 434 79 Vallda

Teknisk specifikation

FYSIKALISKA

Längd

Bredd

Tjocklek

Vikt

Nominell cell-storlek

Genomsläpplig yta

Ingående material

Återvunnen Högdensitets 

Polyeten (HDPE)

MEKANISKA

Kompressionsstyrka

LEVERANS

MONTERING

FÖRVARING

500

500

50

8,5

39,69

85

100

3000

Totalt 50m²/pall.

mm

mm

mm

kg/m²

cm²

%

%

kN/m²

--

--

--

--

--

--

--

--

Egenskap Värde Enhet Standard

AVFALLSHANTERING

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av produkten?  Ja, oskadad produkt kan återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall? Nermald produkt kan 

återvinnas.

Avfallskod

Livslängd

Övrigt

Ursprungsland

Tillverkning

170904

>50 år

Belgien

Belgien

Plattor läggs ut på ett stabilt underlag och kopplas ihop med plattans 

infästningar för hand.

Inga specifika krav på förvaring.
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Den här informationen motsvarar vår nuvarande kunskap i ämnet. Den lämnas endast för att visa 

möjliga förslag för egna överväganden. Den är emellertid inte avsedd att ersätta egna 

utredningar som kan vara nödvändiga för att avgöra lämpligheten av våra produkter för 

specifika ändamål. Informationen revideras allt eftersom ny kunskap eller nya erfarenheter blir 

tillgängliga. Seduna AB påtager sig ingen garanti, förpliktelser eller annat rättsligt ansvar i 

anslutning till användning av den här informationen. 


