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דשא סינטטי
,נוח ולא ממש צריך תחזוקה, חסכוני , אחרי שהגענו למסקנה שדשא סינטטי הוא הפיתרון האידיאלי לגינה שלנו 

.גם ההתקנה היא ממש לא סיפור גדול עם כמה הכוונות טובות ניתן להתקין גם לבד

החומרים הדרושים

דבק לדשא סינטטי

מסמרים לדשא סינטטי

פלריג

דשא

קוטל עשבים

מצע שומשום

הכלים הדרושים

מגרפה/ מעדר 

סכין יפנית

מטאטא כביש

בקה להידוק המצע או כל מכשיר כבד אחר 'ג

.הכנת תשתית לדשא סינטטי
, עשביה, באופן יסודי מעצמים לא רצויים כגון אבנים  באמצעות מעדר יש לעקור דשא ישן ולנקות את השטח

.שורשים וכדומה
.לאחר מכן נרסס את המקום בקוטל עשבים כדי שלא תהיה צמיחה של עשבייה מתחת לדשא

.אשר עלולים להזיק לדשא הסינטטי, בנוסף נרסס חומר להדברת נמלים על הקרקע

. שמעורבב עם חול מכונה (חצץ דק)מ של שומשום " ס5מפזרים במשטח ההתקנה שכבה בעובי 

.מומלץ לתחום את שטח ההתקנה על מנת שלא תהיה זליגה של החצץ

.תוחמים לדשא סינטטי מומלץ להתקין ברגע שיש מצב שבו אין הפרדה ברורה בין שטח הדשא לשטחים שמסביב 

.לאחר הפיזור יש ליישר את המצע באמצעות מגרפה או כלים שונים לשיטוח וליישור כגון פלס בניה

 . לחלק החיצוני של הגינה לעבר נקודות הניקוז1%יוצרים שיפוע של 

. לפני ההידוק יש להרטיב את החצץ בצורה שווה כדי שיהפוך להיות רך מעט ויקל על ההידוק שלו

".בקה'ג"לאחר מכן מפלסים את השומשום ומהדקים באמצעות 

 .(גובה אפס)גובה המשטח המרבי לאחר ההידוק יהיה עד סנטימטר אחד מתחת לגובה הסופי 

.במידה ולאחר ההידוק נוצרים שקעים יש למלא בחומר נוסף ולהדק שוב כדי להגיע למשטח ישר ומפולס

. בשלב הבא פורשים יריעת פלריג על החצץ המהודק

.אשר נועדה לתת לדשא שכבת הגנה נוספת המונעת צמיחת עשבים שוטים, יריעת הפלריג הינה יריעה אוורירית חדירה למים

: חשוב מאוד 

בהכנת התשתית ליצור משטח חלק ללא עשבים וללא מהמורות
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התקנת הדשא

.לדוגמא לגדר , את הדשא אשר יש להתחיל לפרוס מאחד מקצוות השטח כאשר אתם מצמדים לאחד מזוויות הישרות של המשטח

. פורשים את יריעות הדשא הסינטטי כאשר הסיבים פונים לאותו כיוון לאורך כל המשטח

.עניין זה חשוב על מנת ליצור אחידות במראה בין היריעות ולמנוע שינוי בגוון הדשא

.וזאת בכדי שיהיה אפשר לנצלם באופן המתאים ביותר לתנאי השטח',  מ4-ו'  מ2מרבדי הדשא הסינטטי מיוצרים ברוחב של 

.מומלץ לתכנן את הפרישה כך שמספר החיבורים יהיה קטן ככל הניתן

במידה ויש לכם חיבורים בין שני מרבדים יש למרוח דבק  שמיועד לדשא סינטטי ולחבר בין שני המרבדים  

. לאחר ההדבקה יש להדק את שני צידי יריעות הדשא הסינטטי ולדרוך בעדינות על השטח המודבק

.באמצעות סכין יפנית איכותית בין התפרים בגב המרבד, חותכים את מרבדי הדשא הסינטטי על פי תוואי השטח 

.לאחר שפרשנו את יריעות הדשא על המשטח עלינו להכין אותן לחיבור למצע

.ולכן עלינו לפרוש את היריעות בחפיפה מושלמת כדי שנמנע מצב בו היריעות עולות אחת על השניה או רחוקות מדי

  .מ" ס20מקבעים את הדשא הסינטטי לאדמה באמצעות מסמרים באורך 

.מ אחד מהשני" ס40-50בהיקף נשים מסמרים במרחקים של 

.אין להרטיב את המשטח בשעות הראשונות לאחר ההתקנה

.יש לפזר סיליקט על סיבי הדשא הסינטטי ולהברישם עד אשר החול נספג בקרקעית, בדשא סינטטי הדורש מילוי חול

. מברישים את סיבי הדשא הסינטטי נגד כיוון הסיבים

.בהתקנה מקצועית משתמשים במברשת חשמלית אך גם מטאטא כביש או מברשת קשה יעשו את העבודה

.מפוח או בעזרת צינור מים, ניתן לנקות את הדשא הסינטטי בעזרת שואב אבק 

.בסוף ההתקנה יש לסרק את הדשא עם מברשת מיוחדת לדשא או מטאטא עם סיבים קשיחים

.רצוי לבצע ניקוי ראשוני של הדשא באמצעות מפוח אוויר כדי להוציא ממנו חול או לכלוך שצבר במהלך ההתקנה

!ועכשיו נותר רק ליהנות מהגינה המהממת שלכם

התקנת הדשא על ריצוף

.יש לנקות היטב את שטח הריצוף כדי שיהיה חלק לחלוטין

.במידה והחלטתם להתקין יריעות ניקוז יש להניחם בצורה ישרה ולהדביקם  אל רצפת המרפסת או הבטון

. יש לפרוס את שטיחי הדשא בצמוד לשולי הקיר

.שימו לב שעל רצפת בטון יש למרוח יותר דבק מאשר על רצפת קרמיקה- מרחו דבק ייעודי על המשטח המרוצף 

.יש לבצע בזהירות התאמות באמצעות סכין יפני כדי להתאים את הדשא לשולי המרפסת

. הקפידו להשאיר יותר מאשר לחתוך יותר מידי

מ בין הקיר" ס2מ דשא שיטפסו על קיר המרפסת מאשר שיהיה מרווח של " ס2עדיף להשאיר 

. להדבקת הדשא לשולי הקיר הרימו את שול השטיח ומרחו שכבה של דבק לכל אורך השול

. מ לאורך השוליים החל משול הדשא פנימה" ס10דאגו למרוח נתיב של לפחות 

.הימנעו מדבק שיוצף אל מעל הדשא ברגע שתניחו את השטיח

.הניחו בזהירות בחזרה את שטיח הדשא ועברו עליו עם היד כדי להדקו אל הדבק

.דבק ייעודי ברוחב של סרט ההדבקה על רצפת המרפסת,לחיבור שני מרבדים הרימו את השוליים של שני המרבדים מרחו  

.(שימו לב שאתם נעזרים בחפצים או באנשים שיעזרו לכם למנוע ממרבדי הדשא לזוז אחרי שיישרתם אותם) 

.הניחו את סרט ההדבקה על הדבק שמרחתם וודאו שהוא מהודק אל הרצפה

הניחו את שני מרבדי הדשא בו זמנית והדקו אותם כדי ליצור מרבד ישר ואחיד

לאחר שהדשא מונח והדבק התייבש עברו עם מטאטא על סיבי הדשא כדי להחיות את סיבי הדשא 


