
BENDERS MARK | DEKORMATERIAL

Mer om Benders
www.benders.se

INSTRUKTION

Täckningsgrad för dekormaterial

Spännande kompletteringsprodukter till spännande trädgårdar. Avgränsa gångar, lägg längs husväggen eller an-
vänd som marktäckare i rabatter eller i stället för gräsmatta. På köpet får du både lättskötta och levande ytor.
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Blanda upp vacker grönska och eleganta markstensytor med våra dekormaterial 
för att få en snygg helhet. Vi har ett stort utbud av dekor- och fogmaterial i olika 
fraktioner och färger. Glöm inte bär- och sättlager som fördelar lasten från överytan 
till marken.

Dekormaterial med olika fraktionerna kräver olika täckningsgrad:  
 •  8-16 mm, 8-12 mm eller 11-16 mm behöver ett 30 mm tjockt lager, ca 45 kg/m².   
 Ex Sjösingel, Stenkross och Gårdsgrus.
•  16-32 mm, 20-40 mm eller 16-40 mm dekormaterial behöver ett 50 mm tjockt lager, ca 80 kg/m².
 Ex Sjösingel, Stenkross, Dekorsten, Natursingel och Skifferkross.
•  32-64 mm Sjösingel behöver ett 70 mm tjockt lager, ca 100 kg/m². 
•  70-100 mm Kullersten, 800 kg räcker till ca 5 m².
•  100-250 mm Kullersten, 800 kg räcker till ca 3 m².
•  2-5 mm eller 0-4 mm sättlager skall läggas i ett 30 mm tjockt lager, ca 45 kg/m².
 Ex Stenflis, Stenmjöl och Sandlådesand.
•  0-32 mm Bärlager i ett 150 mm tjockt lager, ca 250 kg/m². 
•  4-10 mm eller 10-20 mm Lättklinkerkulor i ett 150 mm tjockt lager, ca 150 l/m². 

Våra Dekormaterial finns i flera olika förpackningar bl a:

• 800 kg/säck, innehåller ca 0,5 m3 (500 liter) och lägger man detta i 
 ett 50 mm tjockt lager räcker det till ca 10 m².
• 250 kg/säck, innehåller ca 0,16 m3 (160 liter) och lägger man 
 detta i ett 30 mm tjockt lager räcker det till ca 5m².
• 15 kg/säck, innehåller ca 0,01 m3 (10 liter) och lägger man detta 
 i ett 30 mm tjockt lager behöver man 3 säckar/m².
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Sjösingel
Gulmelerad
8-16 mm eller 16-32 mm

Dekorsten
Vit matt
20-40 mm

Sjösingel
Svartvitmelerad 8-16 mm,
16-32 mm eller 32-64 mm

Dekorsten
Svart polerad 
20-40 mm

Skifferkross
Grafit
20-40 mm

Kullersten
Grårödmelerad
70-100 mm eller 100-250 mm

Skifferkross
Plommon
20-40 mm

Stenkross
Grafit/vit
16-32 mm

Stenkross
Grafit
11-16 mm

Natursingel
Grårödmelerad
16-40 mm

Gårdsgrus
Naturfärgad
8-16 mm

Lättklinker
Gråbrun
4-10 mm eller 10-20 mm
(50 liter/säck)

Stenkross
Vit
8-12 mm
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Sandlådesand
Bakbar sand
0-4 mm



Det är alltid bra att lägga en fiberduk extra över den hårdgjorda ytan av bärlager, innan man lägger ut sitt 
dekormaterial. Tänk också på att rama in och avgränsa ytorna med t ex en rad marksten, kantsten, stålkant eller 
kantsäkring. 

Om ni lägger marksten, gatsten, plattor eller hällar måste dessa fogas innan belastning. Fogmaterial beräknas 
oftast mellan 1-5 kg/m², beroende på tjocklek och typ. På vår hemsida, www.benders.se, har vi en bra och enkel 
fogmaterialberäknare. 

Här följer dock några grova överslag:

Plattor med normal fog, ca 2-4 mm: 1-2 kg/m².
Marksten med smal fog, typ Labyrint antik: 1-2 kg/m².
Marksten med normal fog, ca 2-4 mm: 2-3 kg/m².
Gatsten med fog ca 5-10 mm, typ Smågatsten 9/11: 20 kg/m².

Detta är en teoretiska beräkningar, i praktiken är det omöjligt att lägga ett exakt jämnt lager. Vidare är densiteten 
olika på de olika dekor- och fogmaterialen vilket påverkar kg/m².
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BENDER STÅLKANT BENDER KANTSÄKRINGBENDER KANTSTEN

BENDER FOGSAND


