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Dados técnicos

No fi nal de um período vegetativo completo, o pavimento fi ca totalmente integrado no relvado. No caso da utilização imediata da 
superfície pavimentada, a possível presença de asperezas ou ressaltos poderá levantar, embora que apenas momentaneamente, o 
pavimento submetido à pressão do pneu. Nestes casos é aconselhável utilizar forquilhas de ancoragem até que o crescimento natural 
do relvado, ao cobrir o estrado, confi ra a estabilidade a todo o sistema. 

* Em consideração ao material reciclado é admitida uma variação dimensional de 2,5%. Por isso, o 
cor poderia mudar a matiz.

O Easy Park® tem uma altura de apenas 18 mm e é apoiado directamente sobre o relvado existente, protegendo a superfície 
ervosa sem colocar nenhum obstáculo ao crescimento da relva, mas evitando a compactação do terreno e a compressão das 
raízes. A seguir ilustramos a sequência temporal em apenas 10 dias.
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Easy Park acabado de aplicar Easy Park após alguns dias Easy park após 10 dias

O Easy Park® é apoiado directamente sobre o relvado existente. 
É posicionada na terra a primeira grelha superior esquerda da superfície a 
pavimentar; em seguida, procede-se à montagem das várias grelhas da 
esquerda para a direita e de cima para baixo, engatando-as entre si através 
dos engates adequados macho/fêmea.
No caso de grandes superfícies de protecção temporária do relvado ou na 
presença de asperezas ou ressaltos, é preferível ancorar as grelhas na terra 
utilizando as forquilhas de ancoragem.
Depois de estendida a pavimentação sobre o relvado, a manutenção é 
a normalmente efectuada, incluindo a ceifa com os cortadores de relva 
tradicionais.

Colocação na obra

Material: Mistura de resina termoplástica composta 100% por material de plástico reciclado, estabilizada para os raios UV.
Modularidade: Sistema de engate com encaixe “macho-fêmea” com fi xação através de patilhas de segurança.
Acessórios: Elementos de sinalização brancos, amarelos e azuis para a visibilidade e/ou para delimitar os lugares de estacionamento 
dos automóveis. Estacas de ancoragem de elevada profundidade para terrenos íngremes.
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