
 

 

Megformált megoldások  

az élhetőbb településekért 
 

Gumilapok és Gumitéglák telepítése Kavicságyra: 

 A burkolat lerakási helyén a várható terheléstől függően 
készítsünk vízelvezető, teherhordó, illetve fagyvédő alapot 
szegéllyel. Az alap vastagsága 40 mm vastag gumitégla, ill. 
45-75 mm vastagságú gumilapok alkalmazása esetén 
várható terhelés alapján 10 - 20 cm legyen. Ez az alap 
lehetőleg 0/35 szemcseméretű humuszmentes, homokos 
kavics, zúzott kőzet, vagy ezek egyenlő arányú keverékéből 
készüljön, melyet tömörítsünk le. A legvékonyabb, 32 mm 
vastag gumilap termék telepítését csak szilárd burkolatra 
ragasztással javasoljuk (lásd. lent) Vízelvezetésről 
gondoskodjunk (drainage). 

 A kialakított alapra 2/5 szemcseméretű zúzalékból, vagy 0/5 
szemcseméretű homokból 2 - 4 cm vastagságú ágyazatot kell lazán felhordani a 
burkolattal megegyező eséssel. Ezt léccel le kell húzni, de nem szabad tömöríteni. Ez 
a réteg a A gumiburkolat fektetése után tömörödik, ezért ezt a szintet 1-1,5 cm -el a 
kívánt szintnél magasabbra kell kiképezni. 

 A lehúzott homokágyra rálépni nem szabad a gumi térburkolót a már lerakott 
elemeket előrehaladva kell telepíteni. 

 Az 50 x 50 -es gumilapok egymástól való elmozdulása kiküszöbölése érdekében a 
szemben lévő oldalakat 4 - 4 db 8 mm átmérőjű furatokkal látjuk el. 
Összekapcsolásukat a hozzá tartozó műanyag összekötő csapokkal, soreltolással lehet 
megvalósítani. 

 Fektetés után A burkolatot fugázni, illetve besöpörni nem szükséges, a lerakott 
felületet vibráló lappal vagy döngöléssel kell tömöríteni. 

 Ezután a burkolat azonnal terhelhető. 

Műszaki jellemzők 

Típus Forma Vastagság Hosszúság Szélesség 
Esésmagasság 

(HIC érték) 
kg/db db/m2 m2/raklap 

A Gumilap 75 mm 1000 mm 750 mm 3,4 m 36 1,3 15 

A 2 Gumilap 60 mm 1000 mm 750 mm 2,2 m 31 1,3 20 

B 4 Gumilap 60 mm 500 mm 500 mm 1,9 m 11 4 25 

A 3 Gumilap 50 mm 1000 mm 750 mm 1,9 m 35,1 1,3 19,2 

B Gumilap 45 mm 500 mm 500 mm 1,6 m 9 4 30 

C Gumilap 32 mm 500 mm 500 mm 0,8 m 7 4 40 

C 3 Gumilap 20 mm 500 mm 500 mm - 4,5 4 40 

 


