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TERMÉKISMERTETŐ ÉS BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET 

(cikkszám: 2001-2009 közötti magaságyásokra) 

 

Magaságyások a SZÉP és könnyen 
művelhető KERTÉRT! 

 

 
 
Sillmaster Kft. 
Hungary, 6000,  Kecskemét (Kadafalva), Tövis utca 18. 
email: info@sillmaster.hu 
tel.: +36706223511 
 
 
 
 
 

http://www.helopal.hu/dokumentumok/letoltes/helopal-segedlet.pdf#page=1
http://www.helopal.hu/dokumentumok/letoltes/helopal-segedlet.pdf#page=1
http://www.helopal.hu/dokumentumok/letoltes/helopal-segedlet.pdf#page=8
http://www.helopal.hu/dokumentumok/letoltes/helopal-segedlet.pdf#page=8
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A ’Sillmaster Magaságyás’ egy üvegszálerősítésű betonból készült magaságyás.  
 
Célunk, hogy tartós, erős, üvegszálerősítéses betonból a természet szépségét vigyük 
az Ön kertjébe. A magaságyás ne idegen stílusú legyen a kertben, hanem 
belesimuljon a megszokott környezetbe. Ezért a BETON erősségét, tartósságát 
kombináltuk a FA szépségével, természetességével.  
 
 A felületi „kivirágzás” a cementkötésű anyagok egyik sajátossága, a beton 
természetes és teljesen ártalmatlan jellemzője. 
A beton öregedése természetes és esztétikailag előnyös folyamat, melynek során az 
anyag nemesebb megjelenést kap. 
 
A szilárdságot üvegszálerősítéssel növeltük. A nedvesség ellen adalékanyagokat 
használunk, illetve felületkezeljük a termékeinket. 
 
Méretek 
2001 cikkszám: 130*130*30cm vastagság 1,8-2cm 
2002 cikkszám: 130*65*30 vastagság 1,8-2cm 
 
Anyagtulajdonságok a Teljesítmény Nyilatkozatban találhatóak. 
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A csomag tartalma: 
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Biztonsági utasítások 
 

 
Rendeltetésszerű használat: 
  

A magaságyás csak növénytermesztésre használható. Kizárólag 
személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem 
alkalmas. A magaságyást kizárólag a szerelési útmutatónak 
megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes 
használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. 
A magaságyás nem gyermekeknek való játékszer. A gyártó és a 
forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő 
károkért nem vállal felelősséget.  
 

Biztonságtechnikai tudnivalók 
 
 FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély 
− Ne engedje, hogy gyerekek a benne levő kis alkatrészekkel (pl.: 
csavarokkal) játsszanak.  
 

VIGYÁZAT! Sérülésveszély! 
 A magaságyás rendeltetésellenes használata sérülésekhez, 
balesethez vezethet. 
  
− Úgy helyezze el a magaságyást, hogy senki ne essen el benne. 
− Esetlegesen eltört, letört darabokat tartsa távol gyermekektől. Éles 
felülete veszélyt jelenthet 
− Ne álljon rá a betonlapok szélére, az eltörhet a betonlapok nagy 
szilárdságának ellenére. 
− Az éles tárgyakkal (kapa, ásó, gereblye, ültető, stb…) óvatosan 

bánjon. Ne sértse meg a betont, az elpattanhat nagy ütés hatására.  
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Összeszerelés 
 
A kapupánt csavarokat (úgy, hogy a 
gömbölyű fele kifele essen) 
csavarozza össze az anyával úgy, 
hogy azokat a sarokvas és a beton 
lemezben előre kifúrt lyukakba 
illeszti. A fahatású felületnek kifele 
kell esnie! 
A szálerősített beton igen erős 
szerkezet, ennek ellenére, ha 
nagyon erősen meghúzza a 
csavarokat, törést okozhat! 

 
 

A magaságyás elhelyezése  
ÉRTESÍTÉS! Meghibásodás veszélye! 
A felállítási hely szakszerűtlen megválasztása miatt a magaságyás károsodhat.  

− A következő feltételeknek megfelelő felállítási helyet válasszon a magaságyásnak.  
− Szélvédett helyre állítsa.  
− Egyenes alapra, lehetőleg kerti földre állítsa a magaságyást.  
− Javasolt geotextíliát lefektetni a megtöltendő magaságyás alá, így alulról esetleges gazok 
nem tudnak felnőni, viszont a víz el tud szivárogni. 
− Ha a magaságyást fűre állítja, vágjon ki a talajból a magaságyás méretének megfelelő 
darabot. A gyeptéglát a füves felével lefelé tegye le. Ezáltal létrehozza a kapcsolatot a 
talajbaktériumokkal, ami nagyon fontos szerepet játszik a későbbi rothadásban. 
 

A magaságyás megtöltése  
ÉRTESÍTÉS! Meghibásodás veszélye!  
Az egyenetlenül megtöltött magaságyásban túl nagy nyomás nehezedhet, és a 

magaságyás deformálódhat. 
− Ügyeljen arra, hogy egyenletesen töltse meg a magaságyást.  
− Töltéskor kezdje a négy sarokkal, csak utána haladjon az oldalfalak és a közepe felé.  
 
Miután a magaságyást sikeresen felépítette, töltse meg a következő módon: 
1. Először szalma és konyhai hulladék réteget készítsen. Ügyeljen rá, hogy gyom és beteg 
növény ne legyen benne.  
2. Fedjen le mindent egy réteg kerti földdel.  
3. Terítsen szét egy réteg érett komposztot és töltse fel termőfölddel. 
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Használat  
 

ÉRTESÍTÉS! Meghibásodás veszélye!  
A magaságyás vagy a növények szakszerűtlen kezelése oda vezethet, hogy a 

növények elpusztulnak vagy gombaspórák keletkeznek.  
− A délelőtti időszakban öntözze a növényeket.  
− Rendszeresen töltse fel a magaságyást termőfölddel.  
− A vetés helyes időpontját megtalálja a vetőmag tasakon.  
− A magaságyás déli fekvésű legyen, hogy a napfényt jól tudja hasznosítani.  
− A 30 cm-es magasság kíméli a derekát, amikor a növényekkel, zöldségekkel dolgozik.  
−  Ne álljon rá a betonlapok szélére, az eltörhet a betonlapok nagy szilárdságának ellenére. 
−  Az éles tárgyakkal (kapa, ásó, gereblye, ültető, stb…) óvatosan bánjon! Ne sértse meg a 
betont, az elpattanhat nagy ütés hatására. 
 

Tisztítás  
Tisztítás ÉRTESÍTÉS! Meghibásodás veszélye!  
A szakszerűtlen használat kárt tehet a magaságyásban. 

− Ne használjon agresszív tisztítószereket, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles vagy fém 
tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják 
a felületet.  
A magaságyás időjárásálló anyagokból készült. 
− Nedves kendővel távolítsa el a szennyeződéseket. 
− Erős szennyeződés esetén kerti slaggal mossa le. 
− A Festés kopását FA vékony lazúrral, ecsettel való felkenéssel lehet javítani (dió szín) 
 
Tárolás  

− A magaságyást gyermekek számra ne hozzáférhető helyen tárolja. 
− Ügyeljen, hogy a magaságyás minden részét szárazon tárolja. 
− A tároláshoz az eredeti csomagolást használja, felirattal felfele egyenes felületen 

fektetve. 
 
 
Leselejtezés  

A csomagolás leselejtezése  
A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A papír- és kartonhulladékot a 
papírgyűjtőbe. 

 Magaságyás leselejtezése − A magaságyást az országában érvényes törvényeknek és előírásoknak 
megfelelően selejtezze le. 

 
További kérdések esetén informálódjon munkatásainknál. 
 


