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RELVA ARTIFICIAL SINTÉTICA
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Resistente e de Baixa Manutenção

4 Gamas de Relva

Ficha Técnica do Produto

Aplicações

Distingue-se pela pouca manutenção. Mas, quando necessário,
deverá ser feita apenas através de vassoura, escova, soprador e
água.

Dispomos de 4 gamas de relva:
- TOP: Altura 7mm
- BRICO: Altura 20mm, 30mm, 40mm
- PRO: Altura 20mm, 30mm, 40mm
- PREMIUM: 30mm, 38mm

Relva artificial, fabricada em polietileno e polipropileno com fios
em vários tons de verde e preenchimento amarelo seco para um
aspeto natural.
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Descrição do Produto

Proteção Anti-UV

Resistente à exposição solar prolongada, os filamentos em
polipropileno e polietileno têm proteção anti-UV que prolongam o
tempo de vida e evitam a descoloração geral da relva sintética.

Continua na página seguinte.

Variantes do Produto



Especificações:

Cores:

Altura

DTEX

Base

Calibre

Densidade

Medidas

Fios

7MM +/-1MM

PP 2200

PP duplo + SBR Latex

5/32 Polegadas

60480 Pontos/M²

1x5MT ; 1x25MT ; 2x5MT ; 2x25MT ; 4x25MT

Verde Escuro

Relva Artificial Sintética TOP - 7MM
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Continua na página seguinte.

7MM

GAMA TOP

Variantes do Produto
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Continua na página seguinte.

GAMA BRICO

20MM 30MM 40MM

Especificações:

Especificações:

Especificações:

Cores:

Cores:

Cores:

Altura

Altura

Altura

Estrutura

Estrutura

Estrutura

Preenchimento

Preenchimento

Preenchimento

Calibre

Calibre

Calibre

Base

Base

Base

Densidade

Densidade

Densidade

Medidas

Medidas

Medidas

Fios

Fios

Fios

20MM +/-1MM

20MM +/-1MM

30MM +/-1MM

U

U

U

Amarelo Seco

Amarelo Seco

Amarelo Seco

3/8 Polegadas

3/8 Polegadas

3/8 Polegadas

Base dupla de PP + NET + SBR

Base dupla de PP + NET + SBR

Base dupla de PP + NET + SBR

15750 Pontos/M² +/-3%

18900 Pontos/M² +/-3%

17850 Pontos/M² +/-3%

2x5MT ; 2x10MT ; 2x25MT ; 4x25MT

2x5MT ; 2x10MT ; 2x25MT ; 4x10MT ; 4x25MT

1x5MT ; 1x10MT ; 2x10MT ; 2x25MT ;
4x10MT ; 4x25MT

Verde Escuro e Verde Claro

Verde Escuro e Verde Claro

Verde Escuro e Verde Claro

Relva Artificial Sintética BRICO - 20MM

Relva Artificial Sintética BRICO - 40MM

Relva Artificial Sintética BRICO - 30MM
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GAMA PRO

20MM 30MM 40MM

Especificações: Especificações:

Cores: Cores:

Altura
Altura

Estrutura
Estrutura

Preenchimento Preenchimento

Calibre
Calibre

Base
Base

Densidade
Densidade

Medidas Medidas

Fios Fios

20MM +/-1MM
30MM +/-1MM

U
U

Amarelo Seco e Verde Esmeralda Amarelo Seco e Verde Esmeralda

3/8 Polegadas
3/8 Polegadas

Base dupla de PP + NET + SBR Latex
Base dupla de PP + NET + SBR Latex

Continua na página seguinte.

18900 Pontos/M² +/-3%
18900 Pontos/M² +/-3%

2x5MT ; 2x10MT ; 2x25MT ; 4x25MT 1x5MT ; 1x10MT ; 1x25MT ; 2x5MT ;
2x10MT ; 2x25MT ; 4x25MT

Verde Escuro e Verde Claro Verde Escuro e Verde Claro

Relva Artificial Sintética PRO - 20MM Relva Artificial Sintética PRO - 30MM

Especificações:

Cores:

Altura

Estrutura

Preenchimento

Calibre

Base

Densidade

Medidas

Fios

40MM +/-1MM

U

Amarelo Seco e Verde Esmeralda

3/8 Polegadas

Base dupla de PP + NET + SBR Latex

18900 Pontos/M² +/-3%

2x5MT ; 2x25MT ; 4x25MT

Verde Escuro e Verde Claro

Relva Artificial Sintética Pro - 40MM
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GAMA PREMIUM

30MM 38MM

Especificações: Especificações:

Cores: Cores:

Altura Altura

Estrutura Estrutura

Preenchimento Preenchimento

Calibre Calibre

Base Base

Densidade Densidade

Medidas Medidas

Fios Fios

30MM +/-1MM 30MM +/-1MM

Espinha Espinha

Amarelo Seco e Verde Esmeralda Amarelo Seco e Verde Esmeralda

3/8 Polegadas 3/8 Polegadas

Base dupla de PP + NET + SBR Latex Base dupla de PP + NET + SBR Latex

29400 Pontos/M² +/-3% 29400 Pontos/M² +/-3%

2x25MT ; 4x25MT 2x25MT ; 4x25MT

Verde Esmeralda e Verde Claro Verde Esmeralda e Verde Claro

Relva Artificial Sintética PREMIUM - 30MM Relva Artificial Sintética PREMIUM - 38MM



Tenha atenção ao seguinte:

• Esta relva é destinada a utilizações residenciais, tais
como, jardins, varandas, terraços, entre outros, não
sendo adequada para utilização em campos
desportivos ou jardins públicos;

• A relva artificial é conhecida pela sua baixa
manutenção, no entanto, manutenção insuficiente ou
manutenção imprópria pode danificá-la;

• Evite o empilhamento prolongado de objetos em cima
da relva;

• A movimentação de qualquer tipo de veículo por cima
da relva pode danificá-la severamente;

• É necessário um sistema de drenagem adequado e
suficiente;

• Evite o arrasto excessivo ou prolongado de objetos
aquando a utilização da relva;

• A manutenção deve ser feita através de vassoura,
escova, soprador e água. O contacto com agentes
químicos de limpeza, pesticidas, dissolventes ou outras
substâncias corrosivas danificam severamente a relva;

• Utilize materiais e colas adequadas na montagem da
relva artificial;

• Não coloque materiais quentes por cima da relva
correndo o risco de queimar ou derreter os filamentos
da relva;

• Possível desgaste quando há um uso frequente por
animais;
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• Embora não espalhe as chamas, a relva é queimada
pela ação de cigarros, fósforos e quaisquer elementos
de chamas ou calor excessivo, faíscas, etc.;

Manutenção e Cuidados

Instalação em betão ou pisos cerâmicos

Manual de Instalação de Relva Artificial Sintética

Apesar da relva sintética ser conhecida pela sua baixa manutenção, para que o relvado tenha o seu desempenho e se
torne na superfície ideal, é necessário ummínimo de cuidados regulares. Esta manutenção é uma necessidade para
que o relvado esteja em perfeitas condições e se mantenha por mais tempo.

As seguintes informações ajudam amaximizar a aparência natural e a beleza da instalação:

É aconselhável escovar o relvado 2 ou 3 vezes por mês
com uma escova de cerdas de plástico, de modo a
manter os filamentos da relva direitos e a remover
qualquer lixo que se possa ter instalado na superfície.
Esta regularidade varia conforme a atividade na
superfície. Se a utilização for frequente, aumente a
frequência da escovagem.

A rega frequente do relvado, durante alguns minutos,
irá ajudar a mantê-lo sempre fresco e brilhante,
prolongando a sua cor original.

Escovar Regar

Passo 1: Meça e calcule

•Meça e faça a estimativa dos metros necessários de relva
artificial que necessitará. Escolha a largura apropriada de forma
a reduzir as juntas entre a relva;

Ferramentas e Materiais necessários

• Relva sintética;

• Fita métrica;

• Escova de pelo duro;

• Cola GreenFix (marca Soudal);

• X-Ato;

• Banda auto adesiva (se necessário);

• Espátula;

• Luvas de segurança;

• Pistola de silicone;

Passo 2 - Prepare a superfície

Passo 3 - Corte a relva

• Verifique a superfície e limpe qualquer pó, areia ou lixo que
esta possa conter. Certifique-se de que a superfície é lisa e sem
buracos ou saliências;

• Estenda o rolo de relva pelo espaço pretendido, meça e
marque com o cortador as áreas onde terá de cortar; Para sua
segurança, utilize sempre luvas.

• Corte a relva pela marcação que fez anteriormente, retirando
as sobras. Posicione todas as tiras de relva no local correto;

Atenção: Os filamentos da relva são sempre virados para um dos lados. Ao
espalhar o relvado na superfície tenha em conta as direções das fibras das tiras de
relva. Estenda as tiras com as direções todas para o mesmo lado.

Cerca de 24h antes do processo de instalação, desenrole os rolos de relva para que possam descomprimir a pressão
dada no processo de acondicionamento.

• Areia de sílica (+/- 3Kg/M²).



Passo 5 Relva com aba lateral Relva sem aba lateralPasso 5

• Levante a ponta da tira sem aba lateral de modo a
deixar a aba lateral da outra junção visível;

• Levante as tiras ao longo da junção e estenda a banda
autoadesiva; Retire a proteção do adesivo;

• Cole a tira de relva pressionando-a contra a aba lateral;
• Pressione a relva para que cole bem e sem bolhas;

• Coloque o adesivo GreenFix, da marca Soudal, na aba
lateral. Insira o cartucho na pistola de silicone para
poder aplicar a massa. Utilize uma espátula de modo a
tornar a camada de massa o mais uniforme possível;

• Cole as duas tiras de relva à banda autoadesiva de
modo a que a junção seja feita na parte central da
banda;
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Passo 6 - Fixe o relvado no piso

Passo 7 - Preencha com areia de sílica

Passo 8 - Escove a relva

Passo 9 - Pulverize com água

• Para fixar bem a relva ao chão e evitar que esta se levante, fixe com GreenFix, da marca Soudal. Insira o cartucho na
pistola de silicone para poder aplicar a massa.

• Espalhe areia de sílica por todo o relvado, esta dará um aspeto mais natural e confortável ao jardim. A areia absorve o
choque, não retém calor e faz com que os filamentos da relva se mantenham direitos. É aconselhável +/- 3Kg/M².

• Devido ao acondicionamento, os filamentos da relva são sempre virados para um dos lados. Com uma escova dura,
escove todo o relvado para que as fibras fiquem novamente de pé e com aspeto mais natural. Escovar o relvado
enquanto está quente pelo sol, facilitará o processo.

• Pulverize o relvado com água para que assente totalmente.

Instalação em terreno

Cerca de 24h antes do processo de instalação, desenrole os rolos de relva para que possam descomprimir a pressão
dada no processo de acondicionamento.

Passo 1: Meça e calcule

•Meça e faça a estimativa dos metros necessários de relva
artificial que necessitará. Escolha a largura apropriada de forma
a reduzir as juntas entre a relva;

Ferramentas e Materiais necessários

• Relva sintética;

• Fita métrica;

• Manta geotêxtil ou tela anti-ervas;

• Grampos metálicos;

• Escova de pelo duro;

• Cola GreenFix (marca Soudal);

• X-Ato;

• Banda auto adesiva (se necessário);

• Areia de sílica (+/- 3Kg/M²).

• Luvas de segurança;

• Pistola de silicone;

• Espátula;

Passo 2 - Prepare o solo

Passo 3 - Cubra o solo

• Verifique a superfície e limpe qualquer pó, areia ou lixo que
esta possa conter. Certifique-se de que a superfície é lisa e sem
buracos ou saliências;

• Aplique herbicída em todo o perímetro;

• Nivele o terreno, compacte-o através de um equipamento de
compactação. Se o solo não estiver em condições para ser
compactado, escave-o completamente e compacte no final;

• Coloque a massa diretamente na superfície ao longo de todo o perímetro. Pode fazê-lo em todo o perímetro ou
espaçando a cola em 20-30cm. Certifique-se de que todos os cantos, pontas e recortes estão bem cobertos por cola.

• Iniciando por uma ponta, fixe a relva pressionando-a.

Passo 4 - Apare a relva

• Se necessário, apare a relva ao longo das costuras, aproximadamente 0,5cm, para evitar sobreposições/imperfeições
entre as junções.

• Cubra o solo commanta geotêxtil ou tela anti-ervas. Estenda
em toda a superfície, sobrepondo as junções em cerca de 10cm.
Fixe ao solo com espetos ou grampos metálicos, a cada metro.



Atenção: Os filamentos da relva são sempre virados para um dos lados. Ao espalhar o relvado na superfície tenha em conta as direções das fibras das tiras de
relva. Estenda as tiras com as direções todas para o mesmo lado.

Passo 4 - Corte a relva

Passo 5 - Apare a relva

• Estenda o rolo de relva pelo espaço pretendido, meça e marque com o cortador as áreas onde terá de cortar; Para sua
segurança, utilize sempre luvas.

• Se necessário, apare a relva ao longo das costuras, aproximadamente 0,5 cm, para evitar sobreposições/imperfeições
entre as junções.

Passo 6 Relva com aba lateral Relva sem aba lateralPasso 6

• Levante a ponta da tira sem aba lateral de modo a
deixar a aba lateral da outra junção visível;

• Levante as tiras ao longo da junção e estenda a banda
autoadesiva; Retire a proteção do adesivo;

• Cole a tira de relva pressionando-a contra a aba lateral;
• Pressione a relva para que cole bem e sem bolhas;

• Coloque o adesivo GreenFix, da marca Soudal, na aba
lateral. Insira o cartucho na pistola de silicone para
poder aplicar a massa. Utilize uma espátula de modo a
tornar a camada de massa o mais uniforme possível;

• Cole as duas tiras de relva à banda autoadesiva de
modo a que a junção seja feita na parte central da
banda;

Passo 7 - Fixe o relvado no piso

• Para fixar bem a relva á superfície e evitar que esta se levante, fixe-a com grampos, especialmente nas articulações e
ao longo de todo o perímetro.

• Corte a relva pela marcação que fez anteriormente, retirando as sobras. Posicione todas as tiras de relva no local
correto;

Passo 8 - Preencha com areia de sílica

Passo 9 - Escove a relva

Passo 10 - Pulverize com água

• Espalhe areia de sílica por todo o relvado, esta dará um aspeto mais natural e confortável ao jardim. A areia absorve o
choque, não retém calor e faz com que os filamentos da relva se mantenham direitos. É aconselhável +/- 3Kg/M².

• Devido ao embalamento, os filamentos da relva são sempre virados para um dos lados. Com uma escova dura, escove
todo o relvado para que as fibras fiquem novamente de pé e com aspeto mais natural. Escovar o relvado enquanto está
quente pelo sol, facilitará o processo.

• Pulverize o relvado com água para que assente totalmente.
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