
ACO Self® mururestiga jääb 
muru tugevaks, roheliseks ja 
autoga ülesõidetavaks.

ACO Self® mururest

Valmistatud rohelisest 100% taaskasutatud 
polüetüleenist

Toodet on lihtne paigaldada, 
ei nõua erioskusi.

Lisavahenditeks on kinnitusnaelad 
ja parkimisrea markeeringud 
585 x 385 x 38 mm;  
4,42 tk = 1 m²

1 alus 220 tk = 49,77 m²; 1,25 kg/tk
Plaatidel clip kinnitused

Vajadusel võib lõigata parajaks 
peeneteralise saega.

ACO Self® mururest on tugev, 

Toode Pikkus, mm Laius, mm Kõrgus, mm Kaal, kg Tootekood
 

KM-ta

Mururest

Mururesti ääretugevdussüsteemi moodul

Paigladamisel kasutatavad lisavahendid

6

Valge parkimiskoha märgistus 

ACO stabilisatsioonikangas 
Soovitame kasutada stabili-

satsioonikangast eraldamaks 

ja stabiliseerimaks erinevaid 

pinnasekihte

ACO kinnitus-
naelad 180 mm 
teras

ACO Self® mururesti 
ääretugevdussüsteem 
Takistab liistude ja plaatide nihku-

mist. Võib kasutada ka koos ACO 

mururestiga.

Parkimiskohtade/
parkimisrea markerid
Vajutage parkimiskohtade 

märgistamiseks mururesti 

pesadesse

Lisatarvikud

 Lihtne transportida
 Kerge kaal, ca 5 kg/m²
 Talub sõiduautode koormust
 Valmistatud plastikust
 Taaskasutatav materjal
 Sobib kasutamiseks kaldpindadel

ACO toote eelised



Märkige ala, mille soovite mururestiga katta.

Kaevake välja olemasolev pinnas, parkimisala-

Kui kasutate betoonist äärekive, siis paigaldage 

need. Tihendage pinnas.

Täitke pind kruusaga või purustatud kividega 

-

kihiga, võib olla segatud kompostiga.

Tasandage pind.

Alustage ACO Self® mururestide paigaldamist, 

alustades esimese reaga pikisuunas, seejärel 

hakake asetama reste külje pealt. Selleks tuleb 

kõrvalolevaid reste natuke kergitada. Reste 

kokku surudes sobituvad need kergelt oma 

kinnituspesadesse.

Täitke mururestid mulla ja muruseemne se-

guga, suurema liikumistihedusega aladel on 

soovitatav kasutada muru, mis sobib parkimisa-

ladele. Võib kasutada ka ainult kruusaga täide-

tuna, juhul kui muru ei soovita. Mullakiht peaks 

Kastke pind, et muruseeme saaks paremini 

kasvama hakata.

Peenmaterjalist 

aluskiht

Tihendatud

ACO Self® mururest koos 

muru- või kruusatäidisega

Liiva-/pinnasesegu,

mis toetab muru kasvu

Stabiliseerimiskangas

paigaldatakse

täitematerjalikihi alla

Õige paigaldusmuster
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Paigaldamine koos stabiliseerimiskangaga

Võimalus A – 

murutäidisega
Võimalus B –  
kruusatäidisega

ACO Self® mururest

Stabiliseerimiskangas

Tihendatud puhas killustik

Liiv/pinnas*

* Tüüpiline suhe 70/30

Kruus või jäme liiv

Paigaldusinfo

Stabiliseerimiskanga 

soovituslik teine kiht


