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• Fjern alt ukrudt.

• Riv jorden og fjern sten og knolde, så dugen får et plant 

underlag.

• Udrul dugen og fæstn den med sten eller pløkker.  

Ved udlægning af flere baner skal banerne overlappes  

med ca. 20 cm.

• Marker et kryds på dugen, hvor planten skal stå.

• Klip krydset i en størrelse, der passer til plantens rod.

• Grav et hul, plant planten og tryk dugens flige tilbage  

tæt om planten. 

NB! Husk at skære hul til udlagte løg.

2
• Børst jord af dugen.

•  Dæk dugen med 4-5 cm træflis eller pyntesten af 

varierende størrelse.

NB! Brug ikke sand, jord eller lignende til at dække 
dugen med.

• Dæk dugen til inden 8 dage.

• I køkkenhaven kan dugen dog ligge uafdækket eller 

dækkes med eksempelvis halm.

Ukrudtsdug i havebede

•  Reducerer/minimerer ned-

efrakommende ukrudt 

•  Vandgennem trængelig

• Nem at bruge

•  Tildækkes med 4-5 cm 

granit skærver, bark eller 

lignende

• Adskiller sand og jord, f.eks.  

i sandkassen

•  Hindrer ukrudt i at få sollys. 

Herved reduceres ukrudtets 

fotosyntese, og det vil visne
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1
• Grav ca. 35 cm jord af og udrul dugen. 

Lad dugen stikke op langs kanterne og 

lad de udrullede baner overlappe med 

ca. 20 cm.

• Udlæg ca. 25 cm fint stabilgrus.

• Fugt stabilgruslaget med vand og kom-

primer gentagne gange med  

f.eks. en pladevibrator.

2
• Placer afretningsskinner på stabil-

gruslaget i en højde svarende til 

undersiden af den færdige sten- eller 

flisebelæg-ning. Hvis man ikke kom-

primerer det kommende lag afretnings-

sand under sten- eller flisebelægningen 

(se punkt A nedenfor), skal der regnes 

med 1-2 cm ekstra overhøjde.

• Udlæg afretningssand ovenpå sta-

bil-gruslaget svarende til den ønskede 

højde. Afret med retskinne, så laget  

er helt jævnt.

• Vælg løsning: 

For den enkle løsning fortsæt med A. 

For den ekstra stabile løsning fortsæt 

med B.

A Den enkle løsning

• Udrul dugen, så den flugter med kant-

en, og overlap banerne med  

ca. 20 cm.

• Udlæg ca. 2 cm fint sand.

• Fortsæt med punkt 3.

B Den ekstra stabile løsning

• Fugt laget af afretningssand, komprim-

er grundigt og afret med retskinne, så 

laget svarer fuldstændig til den færdige 

underside af den kommende sten- eller 

flisebelægning.

• Udrul dugen, så den flugter med kant-

en, og overlap banerne med  

ca. 20 cm.

• Fortsæt med punkt 3.

3
•  Udlæg belægningsstenene i en afstand 

på ca. 10-15 cm fra udgravningens 

kant.

• Fyld efter med jord langs belægn-

ings-stenene, så disse ikke skrider  

(det er vigtigt med sidestøtte).

• Fej tørt fint sand ned mellem  

belægningsstenene.

•  Hvis løsning A er valgt, foretages  

til sidst en let komprimering ovenpå 

belægningsstenene.

NB! Dugen må ikke få sollys.  
Dæk derfor dugen til inden 8 dage.

Stabilisering af terrasser og havegange

• Reducerer kørespor og 

ustabil belægning  

i indkørslen

• Vandgennemtrængelig

• Nem at bruge

• Minsker underminering  

fra myrer

• Optimering af dræn • All-Round™ Geotextil stabi-

liserer underlaget, og sikrer 

flot og jævn flisebelægning.



OPLEV FORDELENE 
VED SAMLASTHANDEL

Bredt produktsortiment 
Du kan frit sammensætte dine indkøb fra BMC Danmarks 

brede sortiment, og få dem samlastet hos os.

Undgå lagerbinding
Du kan købe mindre partier af en vare, når du samlaster 

med andre varer fra BMC Danmark. Dermed får du lavere 

lagerbinding.

Fleksibelt lager
BMC Danmarks fleksible system giver en stor tilgængelighed 

for dig, og gør det nemmere at disponere dit lager, da vi 

”opbevarer“ varerne for dig, indtil du skal bruge dem – også 

selvom det kun drejer sig om få paller.

Hurtig levering
Fra BMC Danmarks logistik center i Aalborg, hvor du også 

selv kan afhente varerne, tilbyder vi levering fra dag til  

dag i hele landet.

Logistik
Logistik omkostninger har stor indflydelse på varens pris. 

Dette har BMC stor fokus på og er med egne logistikcentre 

og datterselskaber inden for landevejs- og søtransport, godt 

etablerede.

Åbningstider
Kontor:  
Mandag-torsdag  kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00 - 14.00

Lager:   
Mandag-torsdag kl. 7.00 - 16.00

Fredag kl. 7.00 - 14.00

Kontakt
BMC Danmark A/S
Stykgodsvej 7

DK-9000 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00
 
bmc@bmc-danmark.dk
www.bmc-danmark.dk

– en sikker samarbejdspartner siden 1987


