Bygge & Anlæg

Armeringsnet
Opbygning af campingplads til mobilehome

Campingplads til mobilehome - Lolland
Opbygning af campingplads med anvendelse
af plast-armeringsnet

Da campingpladsen i byen Bandholm på
det nordlige Lolland skulle i gang med at
etablere en campingplads til mobilehomes,
var det vigtigt at sikre, at de camperede
mobilehomes kunne stå på sikker grund.
Campisterne skulle ikke bekymre sig om
risikoen for at sidde fast eller få mudrede
fødder efter et regnskyl, og campingpladsen
ville gerne undgå kørespor.
EXPO-NET’s armeringsnet var den perfekte løsning på denne opgave.
Derefter blev der udlagt grus i
midten af pladsen til køretøjer.

Før projektet gik i gang, så
pladsen således ud.

Nettet, der leveres i ruller á 2 m
bredde, rulles ud med et overlap
på ca. 15 cm.
Til sidst blev der udrullet plast
armeringsnet i begge sider af
vejen.

Grunden blev afrettet og udjævnet.

Typen, der blev anvendt til
dette projekt, er EXPO-NET’s
armeringsnet 1311.

Nettet fastgøres til jorden ved
hjælp af armeringsbøjler.

EXPO-NET armeringsnet er konstrueret således, at det giver en 2-vejs styrke, der
spreder trykket.
På grund af nettets stærke friktion og trækstyrke fordeles trykket over et større areal,
og derved reduceres sætningerne ganske betydeligt.

Nettets funktion er at fordele trykket fra de lidt tungere mobilehomes hen over
hele nettets bredde, og derved undgår man, at der dannes kørespor i græsset.
Desuden beskytter nettet mod slidtage græsset hen over sommeren.

Det nysåede græs
vokser op i maskerne
og dækker efterhånden nettet helt.

Da campingpladsen slog dørene op for den nye sæson, var den
nyanlagte plads til mobilehomes klar til at tage imod gæster.
Tekniske specifikationer:
Type

EXPO1211 ”L”

EXPO1211

EXPO1311

EXPO1521

Bredde

2m

2m

2m

2m

Længde

25 m

25 m

25 m

25 m

8 x 6 mm

8x6m

27 x 27 mm

74 x 74 mm

Maskestørrelse
Masketykkelse

2,9 mm

3,3 mm

5,2 mm

5,9 mm

Vægt

425 g/m2

730 g/m2

660 g/m2

550 g/m2

Farve

Sort

Sort

Sort

Sort

HD polyethylen

HD polyethylen

HD polyethylen

HD polyethylen

Polymer

Alle mål er cirkamål.
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