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Pokyny pre údržbu a opravy plôch s krytom z drveného prírodného kameniva 
stabilizovaným spojivom Stabilizer.  
Táto informácia sa týka chodníkov a ciest, parkovísk a prístupových komunikácii, 
prístreškov pre automobily, trás pre cyklistov, športovísk a okruhov, detských 
ihrísk, atď. 
 

Údržba 
1. Odstráňte cudzie telesá a organické látky pomocou ventilátora, alebo v prípade potreby ručne 

hrabľami. 
2. Mesto Zürich čistí stabilizované povrchy pomocou kosačky s kolektorom s výškou nastavenou na 

10 cm. 
3. Počas prvého roka užívania sa uvolnené zrná objavujú na povrchu ako výsledok zvetrávania. 

Takto uvoľnená vrstva môže byť medzi 1 mm až 7 mm v závislosti na veľkosti zŕn kameniva. 
Ak je uvoľnená vrstva príliš silná - napríklad viac ako 7 mm – rozprestrite voľný sypký materiál 
rovnomerne po celej ploche. 
Plochu pokropte dôkladne vodou do hĺbky 25 mm. 
Povrch zhutnite s 500 kg valcom pri vlhkej hutnenej vrstve.  
Tento proces môže byť opakovaný, tak často, ako často budete chcieť. 

4. Menšie opravy sa môžu jednoducho a ľahko vykonať rozptylením jemného materiálu na 
poškodenej oblasti, poliatím vodou a zhutnením ručným zhutňovačom. 

 

Opravy 
1. Odstráňte celú stabilizovanú vrstvu z oblasti ktorú treba opraviť. 

Susedné plochy je potrebné čisto oddeliť rezom. 
Ak je potrebné, vyrovnajte a zhutnite aj podklad. 
Navlhčite ohraničujúce styčné hrany a podklad. 

2. Zmiešajte spojivo Stabilizer dôkladne s pôvodným a novým pieskom podľa pokynov, 6kg – 8kg 
na tonu piesku alebo štrkopiesku. Na miešanie sa používavajú miešačky betónu alebo malty. 
Pridajte vodu (opatrne a pomaly) a namiešajte homogennú zmes pre vrchnú vrstvu: množstvo 
vody približne 100 l - 140 l / t, alebo 150 l do 200 l na m3 drveného štrkopieskového materiálu. 
To znamená približný obsah vody 10 až 14% hmotnostných. 

3. Rozprestrite namiešaný materiál do jeho finálnej výšky. 
4. Zhutnite túto vrstvu s použitím ručného zhutňovača alebo ľahkým valcom (napr. 100kg - 150 kg 

valec na tenisové kurty alebo na chodníky). 
Na silne využívaných plochách, parkoviskách, prístupových cestách, atď, použite zhutňovací 
valec 400kg - 500 kg. 

5. Opravené plochy možno otvoriť pre použitie po 12 až 48 hodín. 
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