
Teknisk produktblad

DANSAND® HAVEGANG
til faste, stabile stier

Indhold: 20 kg | Læggelag: 30 – 40 mm | Forbrug: ca. 2,5 sække pr. 1 m2

Stabilt, vandgennemtrængeligt stigrus, der er fremstillet af 
skandinavisk granit. Stigruset kan anvendes som belægning 
til havegange, væksthuse, carporte og mellem bede. 

PRODUKTBESKRIVELSE 
Dansand® Havegang er et alternativ til belægningssten og giver et naturligt udtryk eksempelvis i din have eller ved din bolig. 
Den færdige blanding er nem at anvende og skaber en skridsikker, vandgennemtrængelig sti med fl eksibel overfl ade, 
der pakker godt. Dansand® Havegang består udelukkende af knust skandinavisk granit og naturlige bindemidler.

FLERE INFORMATIONER
Få mere at vide om produktet og dets anvendelse på danfugesand.dk. Dette produktblad mister gyldighed 
så snart der udgives et nyt. Det nyeste produktblad er tilgængelig på www.danfugesand.dk.

SKANDINAVISK 
GRANIT



Flere informationer fås på www.danfugesand.dk Udarbejdelse af datablad: februar 2018

SÅDAN ANVENDER DU 
DANSAND® HAVEGANG
FORARBEJDE
Materialet kan fordeles direkte på jorden. Bunden skal dog være jævn 
og have en stabil overfl ade. Vi anbefaler, at bunden komprimeres med 
en pladevibrator inden du lægger materialet på. Bliver stien udsat for 
belastning som trafi k i fx. carporte, så råder vi dig til først at anlægge et 
bæredygtigt afretterlag.

For et perfekt resultat anbefaler vi desuden en kantsikring, der mindsker 
udskridning.

VEJLEDNING
Fjern ukrudt og dets rødder fuldstændigt, så det ikke 
vokser op igen med det samme. 

Fordel sækkens indhold med en rive. Laget skal have 
en højde på mindst 30 – 40 mm og være jævnt.

Komprimer laget for at få en tæt og stabil overfl ade. 
Er vejret tørt, så anbefaler vi, at du fugter overfl aden 
med en vandkande eller vandslange. 
Optimal løsning: Komprimer overfl aden efter fugt-
ningen med en pladevibrator eller en havetromle. 
 Nem løsning: Komprimer laget med en håndstamper 
eller en skovl.

VEDLIGEHOLDELSE
Skulle der opstå mindre ujævnheder, så brug en rive 
til at jævne stien. Det samme gælder for kørespor, 
som kan komme i fx carporte. Skulle der opstå større 
huller, så fyld stigruset på og komprimer enten med 
en håndstamper eller pladevibrator. Fjern alt ukrudt 
først, så du kan nyde den nyanlagte sti eller ind-
kørsel længst muligt. Bekæmp mos og alger med 
egnede midler.

OBS
• Materialet er vandgennemtrængeligt, skridsikkert og frostsikkert.
• Kun til privat brug. Kommerciel brug anbefales ikke. 

PRODUCERET AF 
Dansand A/S, Lervejdal 8b, Addit, DK-8740 Brædstrup 
Tlf. 8682 58 11, fax 8680 14 72
E-Mail: info@dansand.dk

mmMin.

2

TEKNISKE DATA

PRODUKT: Dansand® Havegang

ANVENDELSESOMRÅDE: Stigrus til havegange, væksthuse, 
carporte, mellem bede eller rundt om bålsteder.

FARVE: Mørk.

INDHOLD: Dansand® Havegang er fremstillet 
af skandinavisk granit og naturlige bindemidler.

EGENSKAB: Stiens overfl ade bliver fast og stabil 
og kan straks betrædes. Er skridsikker og frostsikker. 

FÆRDIGBLANDING: Kan anvendes øjeblikkelig.

KORNSTØRRELSE: 0 – 5 mm.

FORBRUG: Ca. 50 kg/m2.

LÆGGELAG: Min. 30 – 40 mm. 

VÆRKTØJ: Rive, pladevibrator og vandkande eller vandslange.

LEVERINGSFORM: 20 kg i frostbestandig foliesæk. 
Folie tåler op til 6 måneder uv-stråling.

OPBEVARING: Åbne sække lukkes lufttæt. Den maksimale 
lagringstid er 18 måneder fra produktionsdato af.

SIKKERHED: Sikkerhedsdatabladet fås hos Dansand A/S. 
Materialet skal ikke klassifi ceres eller mærkes som farligt efter 
Miljøministeriets regler for klassifi cering og mærkning.

BORTSKAFFELSE: Rester af Dansand® Havegang må ikke hældes 
i kloaksystemet, men kan afl everes på genbrugsstationen. Plastsæk 
er fremstillet af PP-materiale, der anbringes i container for brændbart 
a� ald eller til genbrug.
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