Lettstelt hage og gårdsplass
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GrønnMur, s.7

Armeringsnett, s.5

Ugressduk, s.10
Hageduk, s.9

Dreneringsduk, s.13

Armert fiberduk, s.4
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Scandinavian TERRA TEC tilbyr gode og økonomiske løsninger som
gir lang levetid og holdbarhet, både for privat- og proffmarkedet.
Scandinavian TERRA TEC er blant markedslederne innen armering av
jordkonstruksjoner med geosynteter. Vi har et stort produktsortiment,
og fører produkter fra ledende produsenter.
På vårt sentrallager i Skien lagerfører vi de fleste av våre produkter. Dette
gjør at vi kan yte god service og levere produktene til kunden raskt og
effektivt.
Våre kunnskapsrike medarbeidere har lang erfaring og bistår med alt fra
råd og opplæring til konsulenttjenester og installasjon av komplette løsninger. Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi også tilby prosjektering.
Scandinavian Terra Tec arbeider i tett samarbeid med dyktige leverandører
og samarbeidspartnere som alle har lang erfaring fra bransjen. Sammen
leverer vi gode, økonomiske og teknisk oppdaterte løsninger tilpasset ditt
behov.
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Fin innkjørsel
- uten hjulspor og sprekker
En flott steinlagt innkjørsel kan fort bli ødelagt av
stygge hjulspor. Det kan også dukke opp skjemmende
sprekker og ujevnheter. Med en TERRA Home Armert
Fiberduk slipper du dette.

TERRA Home

Armert Fiberduk

Duken legges enkelt under singellaget og forsterker
bæreevnen, hindrer setningsskader og forebygger
hjulspor. Den finmaskede duken slipper også gjennom
lite lys, noe som hindrer noe ugress, samtidig som den
drenerer bort vann og er motstandsdyktig mot mugg,
fukt og råte.

leveres i forpakning à
4 x 5,25 og 4 x 40 m.
Leggeveiledning
medfølger.

Settelag (sand)

Oppkjørsel med
Belegningssten

Drenerende
masser/Grus

Armert fiberduk

Undergrund
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En trygg mur
Jordmasser er ikke stabile. De forflytter seg stadig,
og blir påvirket av varme, kulde, regn, grunnvann og
tele. En mur som ikke er godt forankret, kan derfor
fort bli ustabil, sige eller i verste fall rase sammen.
En ustabil mur kan utgjøre store skader på både eiendom og det som verre er. Riper i billakken lar seg lett
reparere, men hva om det er barnevognen, og ikke
bilen, som står under når muren kollapser?
TERRA Home Armeringsnett holder jordmassene i
sjakk, og sikrer at muren står støtt og stødig. Den
forankrer jorden, hindrer forskyving, og tåler mugg,
fukt og råte.
Armeringsgraden er avhengig av høyden og vekten
på muren din. Feil armering kan få alvorlige konsekvenser. Spør oss, så finner vi den beste løsningen
for deg.

Armeringsnett

Drenerende
masser/grus

Støttemur

TERRA Home

Armeringsnett
Armeringsnett

leveres i forpakning à
3,9 x 3 og 3,9 x 40 m.
Leggeveiledning
medfølger.
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Hold grusen på plass
Er du lei av å fylle på med ny singel hvert år? Er det
vanskelig å sykle på grusveien? Eller synker stiletthælene ned mellom småsteinene? Det kan du enkelt
gjøre noe med!

TERRA Home

Grusarmering nidagravel®
leveres i plater av 120x80cm.
Monteringsveiledning følger med.

Grusarmering

Drenerende masser/grus

Grusplasser har ofte dårlig bæreevne, noe som gjør
det vanskelig å gå, kjøre og sykle uten å synke ned i
grusen. Når har vi løsningen med vår TERRA Grusarmering nidagravel®. Med sin unike bikubeoppbygning, holder den grusen/singelen på plass og øker
bæreevnen på veien. Den leveres i 2,5 cm høye plater
på 120x80 cm. Monteringen er enkel, og det er bare å
fylle grusen rett på for å øke bæreevnen og stabiliteten
betraktelig.
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Lei av grå og kjedelige murer?
En støttemur behøver ikke nødvendigvis å være grå
og trist. Nå kan du enkelt lage en frodig og grønn
mur.
Grønn mur bygges opp ved bruk av hardpressede
torvblokker som stables oppå hverandre og bindes
sammen med armeringsnett. Selve systemet er lett
å legge og torvblokkene kan enkelt tilpasses med en
stor kniv. Muren kan lages med en vinkel på 70%, og
du får et annerledes utseende ved å så i en spesiell
gressblanding som gir en langtvoksende gressoverflate. Torvblokkene er 40x30x10 og kan bygges opp både
som en ensidig støttemur eller en tosidig støyskjerm.

Armeringsnett
Gress

Jord /grus
Torv blokker

TERRA Home

GrønnMur
Torvblokk 40x30x10cm
Armeringsnett 30kN 3,9x3m
Egen veileding følger med.
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Hage, stier og skråninger
- uten sprekker og ugress
Jord er i stadig bevegelse, noe som gjør at hager,
skråninger og stier kan slå sprekker, forflytte seg og
bli ujevne over tid.

TERRA Tex

TERRA Tex Fiberduk N2 separerer lagene og forsterker bæreevnen, hindrer setningsskader og forebygger forskyvninger i underlaget. Dette gjør den
perfekt for forsterking av småveier, skråninger og
hager. Duken brukes også ofte for å separere masser
i nyanlegging av hager. Da legger du den under jordlaget.

Fiberduk N2
leveres i ruller à
1,25 x 20 og 2,5 x 20 m.
Leggeveiledning
medfølger.

Grus

Jord

Plen og asfalt

Settesand
Fiberduk N2

TERRA Tex Fiberduk N2 er godkjent som separasjonsduk i veier ved lett belastning. Duken brukes gjerne i
kombinasjon med en skråning, og den mørke fargen
på duken gjør at lite lys slipper gjennom. Duken er i
tillegg UV-behandlet, slik at ugresspirer under duken
ikke får næring til å vokse frem. Merk at TERRA Tex
Fiberduk N2 er en separasjonsduk og kan brukes i
oppkjørsler, men ved større belastninger anbefales
armert fiberduk.
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Plen og sti
- uten ujevnheter
Uten ekstra forsterking kan plenen, blomster-bedene
og hagestiene forflytte seg, synke ned, bli ujevne og
slå sprekker.
Er barken i bedet i ferd med å forsvinne? Må du stadig
fylle på med ny singel på gårdsplassen? Dette er et
vanlig problem der singel og bark er lagt direkte på
jordmassen. Uten mellomlag har nemlig barken og
singelen en tendens til å synke ned i jorden. Med
TERRA Home Fiberduk Hage slipper du dette problemet. Duken legges mellom jordmassene og overlaget, forsterker grunnen og forankrer stien, bedet
eller plenen samtidig som den drenerer.
TERRA Home Fiberduk Hage er utviklet for områder
med lett belastning, og er ikke egnet til forsterking av
innkjørsler og veier.

Singel og gress

Fiberduk

Undergrund

TERRA Home

Fiberduk
Hage
Fiberduk Hage

leveres i ruller à
1 x 10 og 2 x 25 m.
Leggeveiledning
medfølger.
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Stopp ugresset
før du ser det
Ugress stjeler lys, luft og næring fra andre planter, og
hindrer blomstene dine i å vokse seg store og flotte.
Med en TERRA Home Ugressduk kan du beskytte
plantene og stoppe ugresset før det vokser fram.

TERRA Home

Ugressduk
Ugressduk

leveres på rull à
2 x 10 m og 2,4x100 m.
Leggeveiledning
medfølger.
Bark, planter og busker

Ugressduk

Jord

TERRA Home Ugressduk er svært mørk og tettvevd,
noe som hindrer sollys og UV-stråler i å trenge
gjennom til ugresspirene under. Legg den finmaskede
duken som underlag i blomsterbedet, og se blomstene dine trives. Merk at Ugressduken kun stopper
ugresspirer i å vokse frem, og vil ikke fjerne forekomsten av ugress totalt, da mange frø spres via
vinden.
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Friskere vekst
med planteduk
TERRA Home Planteduk beholder fuktighet i jorden
samtidig som den forenkler planting og hindrer
dannelse av ugress.
Planteduken er spesielt utviklet til bruk som underlag
i blomsterbed og hager. Den er oppdelt i rutemønster,
som gjør det lett å plante. Duken er derfor godt egnet
for jordbærplanter. Duken slipper gjennom lite sollys,
og dette hindrer ugress i å vokse frem.
TERRA Home Planteduk er glatt, og er derfor ikke
egnet til planting i skråninger uten ekstra forankring.
Med en TERRA Home Barkduk mellom jordmassen og
planteduken holdes imidlertid massene på plass, og
blomsterbedet blir liggende der du vil ha det.

Planter/jordbær

Planteduk

Jord

TERRA Home

Planteduk
Planteduk

leveres i forpakning à
1 x 5 og 2 x 5 m.
TERRA Home

Barkduk
leveres på rull
1 x 15 m.
Leggeveiledning
medfølger begge
produktene..
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Legg belegningsstein
- direkte på asfalt og betong
Har du asfaltdekke der du egentlig har lyst på
belegningsstein? Eller betongdekke der du helst
ville hatt hellemosaikk?

TERRA Home

Med en TERRA Home Dreneringsmatte kan du legge
belegningsstein og heller uten å grave opp det eksisterende underlaget først. Matten kan brukes på både
betong, asfalt og gammel belegningsstein, og gjør det
mulig å legge heller og stein direkte på underlaget,
uten noen form for forarbeid.

Dreneringsmatte
leveres i ruller à
2 x 25 og 2 x 5 m.
Leggeveiledning
medfølger.

Matten hindrer forskyvning og holder belegningssteinen på plass på det eksisterende underlaget.
Merk at bruk av TERRA Home Dreneringsmatte ikke
vil jevne ut ujevnheter i det originale underlaget.
Dreneringsmatte

Belegningssten

Betong
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Unngå fukt i kjelleren
Fukt og vannskader forårsaket av tette dreneringsrør
kan bli både kostbart og arbeidskrevende. Det kan
også føre til helseskadelig mugg- og sporevekst.
Risikoen for fuktskader kan lett reduseres ved å legge
en TERRA Home Dreneringsduk, i tillegg til dreneringsmatte, mellom veggen og jordmassene omkring.
Duken holder dreneringsrørene åpne og sikrer at
vannet føres bort fra – og ikke inn i – huset ditt. Duken
tettes ikke av jord og smuss, og fryser heller ikke om
vinteren. Det gjør at vannet holder seg ute, og kjelleren
holder seg tørr.

Dreneringsduk
Drenerende
masser/grus

Dreneringsplate

Undergrund

TERRA Home

Dreneringsduk
Dreneringsduk
leveres på rull à
2 x 25 m.
Leggeveiledning
medfølger.
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Beskytt familien din
mot farlig radongass.
Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes i
jordskorpa. Gassen er normalt ufarlig utendørs, men
når den siver inn i boliger konsentreres den og kan
forårsake alvorlige helseskader, deriblant lungekreft.

TERRA Tec

CEMtobent
CEMtobent

leveres på rull à
1,8 x 30 m.
Leggeveiledning
medfølger.

CEMtobent CS

Grunnmur

Undergrund

Norge er blant de landene i verden som har høyest
konsentrasjon av radongass. Fra 1. januar 2010 ble
det derfor påbudt å montere ekstra beskyttelse i alle
norske boliger og kontorer som er oppført i områder
med radongass i grunnmassene. Det har ennå ikke
kommet en godkjennelsesordning for radonmembraner i Norge. TERRA TECs membran CEMtobent CS
er derimot godkjent i henhold til tysk regelverk, og
dentonittduken stopper radonstråling fra grunnmassene i å trenge inn i boligen.
Radonmembranene legges i bunnen av byggegropen
med pastaforseglede skjøter og dekkes med fyllmasser eller betong.
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Oppussing - uten søl og riper i gulvet
Oppussing er nesten synonymt med maling på gulvet
og merker i parketten. Mange bruker dekkpapp og
plast for å hindre søl, men disse er ofte tynne, sklir
lett på underlaget, og gir ingen beskyttelse mot støt.
TERRA HomeBeskyttelsesduk er spesielt utviket for å
dekke over gulv og møbler under oppussing og utbygging. Duken består av to lag, med filt på den ene siden
og plast på den andre. Plasten gjør at sølt maling ikke
trenger gjennom til gulvet, og filten suger til seg væsken slik at du unngår malings-fotspor rundt i huset.
Duken legges med plasten ned, og gjør at duken sitter
litt fast i gulvet slik at du ikke sklir.

Gulv
Beskyttelsesduk

TERRA Home
TERRA Home Beskyttelsesduk tar også imot lette støt.
Så er du uheldig og mister malerkosten, får du ikke
merke i parketten, og har du en stein i skoen, unngår
du riper der du trår. Duken er så solid at den kan
brukes om igjen.

Beskyttelsesduk
Dreneringsduk
leveres i ruller à
1 x 20 meter
Leggeveiledning
medfølger.

TERRA HOME
- et varig, økonomisk og miljøriktig valg

SCANDINAVIAN TERRA TEC AS
Tel.: +47 67 13 76 70
Fax: +47 67 13 76 71
E-mail: post@terra-tec.com
Web: ww.terra-tec.com
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