
• Manual de Instalação

• 7 Passos PaRa InstalaR RelVa sIntÉtICa deCoRatIVa

1   Traçar o Lancil perimetral

A relva sintética tem de ser selada em ambos os lados.  
Decida onde colocar o tapete de relva e o lancil perimetral 
(opcional).

2   Assentar o pó de pedra

Para garantir uma base estável e equilibrada, irá de 
necessitar de uma base com pó de pedra de pelo menos 
5 centímetros de profundidade. Deverá utilizar pó de pedra. 
Espalhe o material uniformemente e compacte utilizando a 
placa vibratória ou rolo compressor manual.

3   Colocar a manta geotêxtil anti ervas 

daninhas

Desenrole a manta geotêxtil anti ervas daninhas sobre a base 
e certifique-se a cobre totalmente. Se necessário, corte-a 
para o tamanho correto.

4   Colagem de juntas dos tapetes de relva

Colocando as extremidades lado a lado, levante-as, inserindo 
a banda geotêxtil entre ambas. 

Certifique-se de que a junta nunca exceda 4 milímetros e 
aplique a cola bi-componente no centro da banda, espalhando-a 
uniformemente com uma espátula, deixando uma faixa de 15 
centímetros. Tenha em atenção para não deixar excesso de cola 
para quando executar a junta, esta não vir ao de cima.

Vire o relvado de volta para o lado correto unindo as duas 
extremidades como um fecho lentamente. De seguida, 
entrelace as fibras na união dos tapetes. Com os pés, pise 
firmemente a relva no local onde foi colada.

5   Cortar a relva sintética

Somente quando a relva tenha sido posicionada, as costuras 
terem sido coladas e todo o tapete esticado e direito é que 
se deve começar a cortar pelas bordas. Use um x-acto afiado 
para este processo. Certifique-se que o corte é feito na parte 
de baixo do tapete evitando cortar os pontos.

6   Espalhar areia de sílica

Se desejar, pode carregar o relvado artificial com areia de 
sílica para obter uma base extra estável. Use uma escova 
com pelos sintéticos. Escove a areia na direção das fibras 
da grama. Deve usar entre 5 e 10 quilos de areia por m2. 
Continue escovando até que não haja mais areia visível na 
superfície.

7   Escovagem final

Após a areia ter sida totalmente escovada no tapete, pode 
fazer uma escovagem extra para um ótimo acabamento. 
Utilize uma vassoura e escove a relva na direção contrária 
às fibras de mesma. 

Material solicitado:
• Relva sintética decorativa;
• Manta geotêxtil anti ervas;
• Cola bi-componente e banda geotêxtil;
• Pó de pedra;
• Areia sílica;
• Lancil perimetral (madeira, cimento, plástico, etc.), opcional.

FerraMentas solicitadas:
• Placa vibratória ou rolo compressor manual;
• Nível;
• X-acto;
• Espátula dentada; 
• Vassoura / escova de material sintético.
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