
Allt du behöver veta om dekorgrus. 
Sjösten, diabas- eller granitsingel i rabatten fungerar utmärkt som 
skvättskydd mot fasaden. Singlet håller objudna husdjur borta från 
att krafsa i rabatten, håller värmen på hösten, behåller fukten varma 
sommardagar och ger ett färganpassat rent och fräscht utseende.
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Dessa råd är generella. Endast en projektör på plats kan ge helt korrekta råd.
Tänk på att färgproverna i katalogen och på vår hemsida kan avvika från den verkliga färgen.
Dekorsten kan missfärgas. Ådringar och andra naturliga mönster kan förekomma. 
Det kan även förekomma stenar med avvikande färg.

1 ton singel, grus eller sjösten:
8-18 mm räcker till ca 23 m2. (3 cm tjockt lager)
16-32 mm räcker till ca 14-15 m2. (5 cm tjockt lager)
32-64 mm räcker till ca 9-10 m2. (7 cm tjockt lager)
50-150 mm räcker till ca 5-6 m2. (12 cm tjockt lager)
Ovanstående gäller dekorytor, till gångar rekommenderas ett ca 5 cm tjockt lager av 8-16 mm.

Fiberduk
Lägg en fiberduk under dekorstenen för att separera denna från jorden. 
Det stadgar ytan och försvårar för ogräs att växa upp underifrån.

Svart/vit sjösten
De vita stenarna i den svartvita sjöstenen består till största delen av 
kalk. En del av dessa kalkstenar är porösare och kommer över tid att 
neutraliseras. Detta försvårar i sin tur för mossa att få fäste nära denna 
mycket vackra dekorsten.

Gul sjösten
Blir något gulare med tiden.

Storlekar på grus
Dekorgrus finns i varierande storlekar. 8-18, 16-32, 32-64 mm är våra 
vanligaste stenstorlekar. 

8-18: Passar bäst till gångar eller garageuppfarter. Det är mjukt att gå 
på och lätt att räfsa i. 

16-32: En något grövre fraktion som är vacker att se på och passar bra 
i rabatter eller i murar.

32-64: Passar också i rabatten eller intill husknuten. Denna storlek ger 
tydlig struktur i rabatten.

För att kunna erbjuda olika storlekar på grus t.ex. 16-32, så sorteras 
gruset i ett galler. Det kan förekomma större eller mindre storlekar om 
de passerat gallret på tvären men basen på gruset ligger i den angivna 
storleken.


