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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - GRAMADO SINTÉTICO

1- PRODUTO GRAMA SINTÉTICA

1.1 Matéria prima da fibra – Polietileno Virgem

1.2 Tipo de fio – Multifilamento

1.3 Proteção do fio – Raios UV, Enxofre e Abrasão.

1.4 Largura do fio – 1,4mm; variação 5%.

1.5 Espessura do fio – 130 microns; variação 5%.

1.6 Dtex – 8.000; variação 10% à maior.

1.7 Altura final do fio – 55 mm; variação 5% a maior.

1.8 Peso de fio/m² - 1050gramas; variação de 5%.

1.9 Manta – Dupla tela de polietileno de 130 gramas/m²

      cada.

1.10 Proteção da manta – Látex

1.11 Gauge – 5/8”

1.12 Pontos por m² - 11.520

1.13 Pontos por dm – 18

1.14 Garantia – 5 anos

2- BASE DRENANTE

2.2 Inclinação do terreno natural – Tipo duas águas, com inclinação

transversal de 1%, executados por meios mecânicos sem

ondulações, liso e compactado.

2.3 Canaletas – Perimetrais longitudinais com caimento de 1% do

centro para as extremidades do campo.

Obs: Dimensões das canaletas previstas em projeto hidráulico,

considerando o maior índice pluviométrico dos últimos 10 anos na

região de Brasília. Deverão ter largura mínima de 30cm e

profundidade mínima 10 cm no ponto da linha central do gramado,

com inclinação mínima de 1% no sentido das linhas de fundo do

gramado.

2.4 Impermebealização do terreno natural – Com filme de

polietileno (lona preta ou outra cor) de 200 (duzentos) microns de

espessura, com largura mínima de 4 metros, com sobreposição

mínima de 20 cm, colocada sobre o terreno natural, inclusive

revestindo internamente as canaletas perimetrais

2.5 Caixa drenante, sobre a lona preta – Colocação de agregados

(brita 2, brita 1 e pedrisco), na proporção e altura indicada pelo

projeto de hidráulica para o maior índice pluviométrico dos últimos

10 anos na região de Brasília. Os agregados deverão ser

colocados, espalhados e compactados por meios mecânicos e com

auxilio de topografia, sem ondulações, liso e com caimento de 1%,

para cada lado no sentido transversal ao campo.

Observação: a altura da camada de britas não poderá ser menor

que 10 cm após compactação na seguinte seqüência:

a) 1ª camada - brita 2 na espessura de 5 cm (sobre a lona preta);

b) 2ª camada - brita 1 na espessura de 4 cm e

c) 3ª camada - brita zero ou pedrisco na espessura de 1 cm.

2.6 Emulsão Asfáltica – Aplicação de emulsão Asfáltica a frio na

proporção de 4 litros/m² sobre os agregados já compactados, para

que o sistema de drenagem se torne drenante emonolítico.

2.7 Compactação final da caixa de drenagem – Após a aplicação

da emulsão Asfáltica a frio, toda a área deverá receber uma

compactação final do sistema por meios mecânicos após 36 horas

da aplicação.

3- SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

3.1 Largura mínima dos rolos de grama – 4 metros, com exceção

de emendas.

3.2 Comprimentos dos rolos de grama sintética – Diagramado em

relação ao tamanho do campo.

3.3 Linhas brancas – Todas as linhas perimetrais e central deverão

ser tecidas nas mantas de 4 m de largura com exceção para as

linhas das áreas e circulo central que deverão ser avulsas e

montadas in-loco.

3.4 Método de emendas das mantas – Costuradas in-loco por

máquinas especiais para este fim, com fios tratados contra raios UV

e não coladas, com exceção das linhas das áreas e circulo central

que deverão ser coladas.

3.5 Método de emendas das linhas brancas para áreas e circulo

central – Coladas com adesivos de Poliuretano, sobre tape.

Obs: Proibido uso de cola de contato.

3.6 Material e dimensão do tape – O material do tape poderá ser de

Fibra de vidro, Polietileno ou Poliéster de fibras longas. A largura do

tape será no mínimo de 30 cm e sua espessura mínima de 0,5mm.

3.7 Sentido de montagem – Transversal ou longitudinal

3.8 Escovamento inicial da grama sintética – Após o término do

sistema de montagem da grama sintética em si, deverá ser

efetuado um escovamento preliminar com escovas planas e não

rotativas, utilizando máquinas para este fim, ficando assim, proibido

escovamento por meios manuais e com máquinas rotativas.

3.9 Aplicação de Areia de quartzo – Após o escovamento inicial do

gramado, deverá ser

colocado um filme de 15 kg/m² de areia de quartzo por meios

mecânicos e não manual, sendo que após esta aplicação o

gramado deverá ser escovado novamente por meios

mecânicos com escova plana e não rotativa.

3.10 Aplicação de borracha granulada – Após a aplicação de areia

e seu devido escovamento, deverá ser aplicada borracha granulada

na quantidade de 15 kg/m², com granulometria de 0,6 a 3,0mm por

meios mecânicos e não manual e posteriormente receber novo

escovamento por meios mecânicos com escova plana e não

rotativa.
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