
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Z uwagi na fakt iż montaż nawierzchni ze sztucznej trawy nie jest określona w żadnych Polskich
Normach w związku z tym firma MARDO ustala następujące warunki wykonania i odbioru robót:

1. Warstwa wykładziny trawiastej ma stałą grubość (wysokość) i nie ma 
możliwości niwelacji nierówności podłoża.

2. Nawierzchnia ze sztucznej trawy jest wykonywana z fragmentów 
wykładziny klejonych na placu budowy, bez określania minimalnych czy 
maksymalnych wymiarów tych fragmentów. 

3. W miejscach połączeń wstęg wykładziny i/lub wklejania linii może 
powstać zgrubienie o grubości do 3 mm, w przypadku sklejania dwóch 
krzyżujących się linii może powstać zgrubienie o grubości do 6mm.

4. Długości ździebeł trawy mogą się różnić 1-3 mm dla traw o długości do 
11 mm; od 1-4 mm dla traw o długości do 20 mm; od 1-5 mm dla traw o 
długości do 35 mm; od 1-6 mm dla traw o długości do 60 mm.

5. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe boisk (linii) wynoszą: 
· prostolinijność wklejanych linii prostych - odchylenie od wymiaru do 2 cm
różnicy od linii założonej na długości 10m;
· odchylenie długości przekątnych boiska do 6 cm różnicy;
· odchylenie od założonego wymiaru boiska do 3 cm na szerokości boiska i 
5 cm na długości boiska;
· odchylenie od założonego kształtu linii półokrągłej lub innej linii nie 
prostej do 5 cm od linii założonej;
· odchylenie szerokości linii do 6mm od wymiaru założonego Odchyłki 
wymiarowe są mierzone w stosunku do dolnej części źdźbła trawy- tuż przy 
osnowie-podkładzie. Przesunięcie się górnej części źdźbła trawy od 
projektowanego wymiaru nie jest traktowany jako wada i nie może być 
przyczyną odmowy dokonania odbioru.

6. Wykładzina stanowi warstwę niezależną od podłoża i nie musi być do 
niego klejona.

7. Zasypanie piaskiem kwarcowym: ilość piasku jest uzależniona od rodzaju
trawy i podana przez jej producenta. Na początku użytkowania boiska (tj w  
okresie od 2 do 12miesięcy) możliwe jest, iż będzie ono miało słaby 
parametr odbicia piłki. Zjawisko to ulega zmianie na przestrzeni czasu i  
użytkowania. Zjawisko to nie może być przyczyną odmowy dokonania 
odbioru.

8. W przypadku nierówności podłoża przekraczającej wymiar dopuszczony 
w normie PN-62/B-10144 „posadzki z betonu i zaprawy cementowej” 
wykładzina może ulec pomarszczeniu za co odpowiada Zamawiający i nie 
może być przyczyną odmowy odbioru robót.


