SIIRTONURMIKON TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT

LAATU
1. KÄYTETTÄVÄT SIEMENSEOKSET
Toimituksessa mukana tai erillisenä toimitetaan alkuperätodistus, josta ilmenee käytetyt
kylvölajikkeet. Seoksesta ilmoitetaan käyttöluokka.
2. VIHERPEITTÄVYYS
Katu- ja viherrakentamisessa asennetun siirtonurmikon viherpeittävyyden on oltava
laatuluokassa I tasainen ja > 90 %. Laatuluokassa II viherpeittävyyden tulee olla > 80 %.
3. MITOITUS
Siirtonurmikon mitat pitää ilmoittaa alkuperätodistuksessa. Nurmikko toimitetaan tilaajan
toivomana mattokokona.
Maton mitat rulla levitettynä saavat poiketa ilmoitetusta +/- 15 mm leveydessä ja +/- 5 %
pituudessa
Toimituksessa olevan maton vahvuus ei saa nousta yli 35 mm:n ja tiivistymättömän
kuitukerroksen vahvuus saa olla enintään 10 mm. Maakerroksen tulee kuitukerroksen alla
olla 5 ja 20 mm:n välillä ja paksuuden tulee olla toimituserän sisällä tasainen.
Neliön rullapainon pitää olla alle 22 kg, ellei nurmi ole nostopäivän sateen johdosta
kastunut. Maton tulee olla ehjä ja yhtenäinen, eikä se saa olla nostossa rikkoutunut.
4. LAATULUOKKA
Siirtonurmen laatuluokka ilmoitetaan toimituksen yhteydessä.
5. YLEINEN TERVEYS
Siirtonurmen tulee olla vihreää ja vapaata kaikista taudin aiheuttajista ja tuholaisista.
6. MATON LUJUUS
Siirtonurmimaton lujuus testataan nostamalla neliön suuruinen siirtonurmipala ylös
lyhyemmältä sivultaan. Laatuluokan I nurmikossa vähintään 15 mattoa
kahdestakymmenestä tulee säilyä ehjänä. Laatuluokassa II vähintään 10 mattoa tulee säilyä
ehjänä 20:stä.
7. TUOREUS
Viljelijä takaa, että siirtonurmikko on toimitettaessa tuoretta ja nostettu viimeistään
edellisenä päivänä. Nostopäivä on merkittynä lähetyslistaan. Siirtonurmikko on asennettava
viimeistään kahden vuorokauden kuluttua irrotuksesta (InfraRyl). Työmaalla siirtonurmikko
tulee suojata voimakkaalta auringonpaisteelta. Jos siirtonurmen asennus pitkittyy yli kahteen
vuorokauteen sen irrotuksesta, rullat avataan ja pidetään kosteina (InfraRyl).
8. RIKKAKASVIT
Laatuluokan I nurmikon tulee olla tasaisesti vihreä ja siinä ei saa olla kasvittomia alueita.
Nurmen tulee olla vapaa rikkaruohoista. Rullien tulee olla ehjiä ja levyn yhtenäistä.
Laatuluokan II nurmikossa sallitaan hieman rikkaruohoja.

9. MUUTA
Jos käytetään verkkoja, niistä on mainittava tarjouksissa ja toimituksissa. Jos verkkoja
käytetään, niiden on oltava maahan upotettuina ja kuitukerroksen alapuolella. (Noston ja
asennuksen aikaisen verkot ovat erikseen).
KASVUUNLÄHTÖTAKUU
Heti valmis siirtonurmikko on kasvussa olevaa nurmikkoa, joka uudelle kasvupaikalleen
siirrettynä jatkaa kasvuaan ja juurtumista oikein jälkihoidettuna.
Siirtonurmikko lähtee kasvamaan uudella paikalla, mikäli:
- nurmikko on oikein asennettu
- kastelut ja leikkuut on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti
- juurtumisen aikana vältetään tarpeetonta nurmikon rasittamista. Asennuksen jälkeen
kahden ensimmäisen viikon aikana kävelyä on vältettävä.
TAKUU EI KORVAA TALVEN AIHEUTTAMIA TUHOJA, KUTEN JÄÄPOLTE,
TALVENAIKAISET TALLAAMISET, TALVITUHOSIENET, MAHDOLLISET
KUIVUMISET. TAKUU EI KORVAA KASTELUN PUUTTEESTA JA
TALLAAMISESTA AIHEUTUNEITA KUOLEMIA.
TOIMITUSAJANKOHTA /ASENNUSAJANKOHTA
Siirtonurmi on asennettava niin, että se ehtii juurtua kunnolla ennen kasvukauden päättymistä. Ellei
se ehdi juurtua ennen maan jäätymistä, on sen kastelusta huolehdittava seuraavana keväänä.
(InfraRyl)

