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 Kezelési és karbantartási útmutató 

TerraWay® műgyanta kötésű kavics- és kőburkolatokhoz 
 
 

 

Kivitelezési helyszín: 

 

 

 

Műszaki leírás:  

A TerraWay® burkolat kavics vagy kőzúzalék és kétkomponensű műgyanta keveréke, színezékmentes, a 

természetes kőzet színét adja vissza, magas kopásállósággal rendelkezik. 

A TerraWay® burkolat víz- és légáteresztő. Nyílt pórus szerkezetű.  

Teljes mértékben fagy- és UV-álló. 

Zsugorodása kb. 0,1 %. 

 

Ezen tulajdonságok megőrzése érdekében javasoljuk az elkészült burkolatok tisztítását, karbantartását. 

 

Terhelhetőség:  

A TerraWay® vízáteresztő burkolat terhelhetősége az alkalmazott rétegvastagság és az alépítmény 

teherbírásának függvényében változik, a pontos értékek megtalálhatóak a műszaki leírásban. 

A megadott terhelhetőséget ne lépje túl, kerülje a nagy pontszerű terheléseket, nehézgépjárművek ne 

talpaljanak a felületre.  A megadott értéknél nagyobb terhelés okozta károkért a kivitelező nem vállal felelősséget. 

 

A burkolat színe: 

A TerraWay® vízáteresztő burkolat kismértékű sárgulása az első években előfordulhat, nem jelent garanciális 

problémát. Mértékét a helyszín adottságai befolyásolják és a felhasznált kavics és kőzúzalék színétől függően 

változik. A sötét színek esetében nem látható, a világos színeken jobban jelentkezik, de általában pár év alatt 

eltűnik. 

Ugyancsak okozhat elszíneződést az alacsony hőmérsékleten végzett kivitelezés, különösen késő ősszel, párás 

ködös időjárás esetén. Ilyen esetben gyenge fehéres elszíneződés jelentkezhet, amely azonban a következő évben 

az időjárás melegedésével, 25 C° hőmérséklet felett általában magától eltűnik. 

 

A burkolat dilatálása: 

A TerraWay® vízáteresztő burkolatot dilatálni kell a megfelelő hőmozgás biztosítására. A dilatációs hézagok 

elkészítése utólag, a burkolat megszilárdulása után történik, és korongvágó berendezéssel kell elkészíteni. A 

dilatációs hézagok egymástól való távolsága általános esetben 5 m. Ennél sűrűbben kell elhelyezni őket a 

felületben lévő műtárgyak és azok alapozása körül (csatorna fedlapok, villanyoszlopok, utcabútorok, fák stb.). A 

dilatációs hézagokat szabadon kell hagyni, feltöltésük nem javasolt. 
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A felület tisztítása: 

A használat során különböző környezeti hatások érhetik a felületet (lehullott falevelek, légszennyező anyagok 

és por rátapadása stb.), amelyek idővel csökkenthetik a vízáteresztő képességet. Ennek helyreállítására javasolt a 

burkolat tisztítását elvégezni:  

 tisztítás előtt érdemes konzultálni a szakkivitelező TerraWay Magyarország Kft.-vel, 

 a tisztítás végezhető mechanikus tisztító berendezésekkel - műanyag kefe, seprőgép, magasnyomású 

mosó - de a fém kefék roncsolhatják a felületet, 

 magasnyomású mosó berendezés használatakor, a tökéletes tisztító hatás érdekében, célszerű kb. 150 bar 

nyomást alkalmazni, hideg vízzel, 

 kerüljük a tenzid tartalmú tisztítószerek és forró víz együttes használatát, 

 speciális tisztítási igény esetén (pl. algásodás, mohák, erős vízkövesedés, vegyi szennyeződések stb. ) 

lehetőség van tisztítószerek alkalmazására is, de ilyen esetben mindig konzultáljon a szakkivitelező 

TerraWay Magyarország Kft.-vel a megfelelő szer kiválasztásához, 

 erősen szennyezett felületek esetén a tisztítási folyamat egymás után többször megismételhető, a tisztító 

szerek maradványait minden esetben vízzel kell eltávolítani. 

 

Javasolt karbantartás a téli időszakban: 

 a TerraWay® burkolat teljes mértékben fagyálló. Nem só érzékeny, 

  csúszásmentesítésre alkalmazhatók a szokásos Nátrium-klorid és egyéb klorid tartalmú szerek, 

  csúszásmentesítés növelésére az olvasztószerek homokkal vagy apró kőzúzalékkal való keverése nem 

javasolt, 

 a kásás hó - és jégolvadékot mechanikai eszközökkel - gumi vágó élű hóekékkel, seprőgépekkel, lapáttal 

kell eltávolítani, 

  acél jégtörő eszközök használata tilos. 

 

Javítási munkák: 

Az esetleges sérülések javítása lehetséges a sérült részek kivágásával és újraöntésével, javítás esetén 

színeltérés lehetséges. A javítási munkákat minden esetben a szakkivitelező TerraWay® Magyarország Kft. végzi. 

 

Felújíthatóság: 

A burkolat állapotától függően szükségszerű lehet a TerraWay® felület felújítását elvégezni, ami alapos 

mechanikai tisztítást és erre a célra kifejlesztett műgyanta felületkezelést foglal magában, amellyel teljesen 

helyreállítja a felület esztétikai és műszaki minőségét. Ennek szükségszerűségéről érdemes a szakkivitelező 

TerraWay® Magyarország Kft.-vel konzultálni. 
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