
Økologiske parkeringspladser 

med TTE
®
-MultiDrainPLUS

TTE® erstatter det mineralske bærelag på parkeringspladser til personbiler

Meget stabile gitre (ca. 14 mm) for endnu større bæreevne

TTE® i 1:2 format (40 cm x 80 cm) giver mulighed for hurtig 
lægning og øger overfladestabiliteten

Nedsivning i stedet for forsegling – også i forbindelse med TTE®

belægningsflader
Beskyttelse og bevarelse af den 
biologisk værdifulde humus-
jord

kraftig armering af overjorden

besparelse på ca. 30 cm jordudgravning

besparelse på ca. 30 cm af det konventio-
nelle mineralske bærelag

derfor enorm CO2-reduktion
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TTE®-MultiDrainPLUS- en stærk økologisk løsning

TTE® parkeringspladser til personbiler: skifte-
vis grønne flader og TTE®-belægningssten,
realiseret direkte på humusjorden.

Grønt med det samme, få TTE leveret med 
præfabrikeret græs TTE Direct green.
Hurtigt, pænt og nemt.

TTE® kørevej til lastbiler på et kun ca. 25 cm tykt mineralsk bærelag på lerholdig jord, 
fyldt op med TTE® belægningssten. Den enorme vandgennemtrængelighed (ca. 30 l/
m² pr. sekund) forhindrer vandpytter og fjerner finstøv.

Moderne haveanlæg med TTE®:
naturligt, kreativt og behageligt at gå på.

Underside

Overside

Tekniske data

Navn TTE®-MultiDrainPLUS med trapezformet samling, 
nopret

Materiale 100 % genbrugsplast, miljøneutralt         
(Duales System Deutschland)

Farve grå – antracitgrå

Mål ca. 80 x 40 x 6 cm med 32 kamre (str. 8 x 8 
cm), 1 m2 = ca. 3,125 stk.

Effektivt mål ca. 80 x 40 cm plus 1,5 cm på kantflader pga. 
fortanding

Gittertykkelse ca. 14 mm overside, 15 mm underside

Vægt ca. 8 kg (25 kg/m²)

Statisk bæreevne (labora-
toriebetingelser)

ca. 147 kN = 15 T pr. 20 x 20 cm. målt på 4 
kamre uden fyld, certificeret af TÜV Süd

Overside skridhæmmende, noprede gitre

Underside bred T-fod (ca. 4,2 cm)

Skråninger kan anvendes til ca. 10 %

Art.-nr. 1351.4080

Max. leveringsmængde 
pr. lastbil

913,92 m² = 28 paller à 102 stk. (32,64 m²) 
(Pallestr. LxBxH : 123 x 85 x 225 cm)

Anvendelsesmuligheder:
Parkeringspladser med vekslende trafik, f.eks. parkeringspladser til 
medarbejdere eller gæster

Standpladser til personvogne, campingvogne, både

Befæstelse af terræn og gårdspladser, garageindkørsler

Køreveje til person- og lastbiler

Brandveje / serviceveje

Terrasser og gangstier med TTE®-belægningssten

Bærer, dræner og beskytter
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Kantning med kantsten

Halve stykker til sideværts forskydning 

Tilskæring af plastar-
mering, f.eks. med
 rundsavklinge af 
hårdmetal (ikke vinkel-
sliber).

Sideværts forskydning
altid på tværs af kørsels-
retningen. Gå derefter
frem rækkevis.

OBS: 
TTE -armeringens brede 
T-fod skal altid vende
nedad, armeringssiden
opad.

Tag hensyn til fjederfremspringet 
på 1,5 cm på de fire 

endesider ved beregning af arealet.

Beregn ca. 2 mm pr. gitter til fugerne.

815 mm

800 mm

®

Opbygningsskema over beplantede TTE® parkerings-
pladser til personbiler uden konventionelt bærelag

TTE®-armering med fyldning

f.eks. af 25 % fint grus 2-4 mm, 
25 % vasket sand 0-2 mm og 50 %
løs sandholdig overjord (jordklasse 
2 eller 4 iht. DIN 18915) og gødning.

Fint net (hjælp til lægning af gitrene)

Sættelag
f.eks. af 3-5 cm grus-substrat-
blanding (60 % grus 2-8 mm og
40 % overjord klasse 2 eller 4 iht.
DIN 18915)
Planum med 0-0,5 % hældning

Byggegrund (jord med og/eller 
uden bindeevne)

TTE®-MultiDrainPLUS: 80 x 40 x 6 cm 

Opfyldning op til 1 cm under
TTE®-armeringens øverste kant

6 
cm

3-
5 

cm

80 mm 14 mm

Nedsivning i stedet for forsegling!
Med TTE®-systemet yder du et vigtigt bidrag til bekæmpelse af oversvømmelser.
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Lægningsoplysninger for TTE® parkeringspladser 
til personbiler
1. Afrømning af jord: Udgravningsdybde 9-11 cm.
2. Planér arealet, afvigelse fra den ønskede højde +/- 2 cm. Afvigelse 

fra enheden inden for en 4 m lang målestrækning ikke større end 2 cm, 
komprimér underbunden, komprimeringsgrad 90 % SP, deformations-
modul Ev2 mind. 10 MN/m².

3. Sæt kantstenene i beton Jordfugtigt perlestensbeton styrke 16.
Alternativ kantbefæstigelse: Jordanker af byggestål.

4. Sættelag:

Sættelag af grus-overjord-blanding af 60% grus af kornstørrelse 2-8 mm 
og 40 vol. % overjord klasse 2 eller 4 iht. DIN 18915, lagtykkelse 3-5 
cm. Gødning 50g/m² N-basis før lægning.

5. Læg finmasket net på sættelaget. Banerne skal overlappe hinanden 
med 15 cm. 

6. Lægning: TTE®-MultiDrainPLUS lægges rækkevist og sideforskudt mellem 
kantanlæg, den brede flade nedad, armeringssiden opad. Begynd 1. 
række med 40 x 80 element. Sideforskydning altid på tværs af parke-
ringsretningen. Sammenføjninger tilpasses ved at skære plastdrænele-
menterne, f.eks. med en rundsavklinge i hårdmetal.

7. Markeringer: TTE®-belægningssten sættes som markering eller 
heldækkende overflade.

8. Fyldning: med en blanding af 50 vol. % løs overjord, jordklasse 2 eller 
4 iht. DIN 18915, 25 vol. % fint perlegrus 2-4 mm og 25 vol. % vasket 
sand 0-2 mm.
Gødning 50g/m² N-basis. Fyldningshøjde: op til 1 cm under armerin-
gens øverste kant. Effektivt materialebehov [m³] = flade [m²] x 0,03 
m. Der må kun køres på ufyldte armeringer med et let køretøj; fyldes 
oppefra.

9. Tilsåning af parkeringspladsen med græs (f.eks. RSM 5.1 35 g/m²) og 
vanding.

10. Færdig: Efter den afsluttende pleje er arealet straks farbart!
11. Skiltning: Arealet sikres mod kørsel med køretøjer over 3 t. med pas-

sende skilte.

Anbefalede plejeforanstaltninger:
Gødning: Gødning: N-basis 20 g/m², 2-3 gange om året

Slåning: Slåning: Ved behov 4-8 gange om året

Vanding: Vanding: Ved behov efter længere tørkeperioder (2-3 uger)

Snerydning om vinteren med køretøjer (uden snekæder) op til 3 t med 
plast-/gummilæbe på rydningsredskabet. Hvis sneen ikke fjernes fra 
plænen, beskyttes græsbevoksningen bedre mod frost.

Ændringer ved køreveje eller belagte flader til personbiler

ad 4. Lav et sættelag af 2-5 mm grus.
ad 6-9.  Først gitterfyldning med TTE®-belægningssten, derefter lægning 

(ca. 10 m² pr. mandtime). Sideværts forskydning altid på tværs af kør-
selsretningen.

Et net af finmasket plast gør det hurtigere at 
lægge store flader.

Til beplantning fyldes TTE® Multi-DrainPLUS

med en løs blanding af humus, sand og 
perlegrus.

Med TTE®-systemet kan man hurtigt og nemt 
skabe en økologisk belægningsflade til varig 
nedsivning.

Først fyldes armeringen med TTE®-belægningssten
på byggepladsen, derefter lægning. Nye paller 
transporteres med platformløftetruck.
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9Skandinavisk Byggeplast Aps. 

Hårup Bygade 6, Hårup, DK 8600 Silkeborg
Tlf. +45 86 84 55 55
mail@sbpl.dk

www.tte.eu

Licitationsmateriale kan downloades i GAEB- eller HTML-format på www.tte.eu

Europæiske TTE®-partnere i:

Danmark, Frankrig, Holland, Østrig, 
Rusland, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine, 
Hviderusland


