Installatievoorschriften
Kunstgras

Voor aanvang van het leggen dient u deze installatievoorschriften nauwkeurig door te lezen en
tijdens het leggen te volgen. De garantie vervalt indien de vloer niet volgens deze voorschriften
gelegd is.

De ondergrond
-

-

Voor een mooi eindresultaat is het zeer belangrijk dat er een vlakke, stabiele en drainerende
ondergrond is. Daarom is het aan te raden een laag van 5-10 cm brekerszand aan te brengen
en dit vervolgens goed te egaliseren, aan te trillen en uit te vlakken.
Vervolgens kan een stabilisatiedoek geplaatst worden. Dit voorkomt dat er gaten of putjes
ontstaan in het zandbed, en voorkomt ook dat er onkruid door het gras heen komt. Let er
wel op dat dit doek volledig strak ligt, anders zullen oneffenheden zich aftekenen in het
kunstgras.

Het leggen
-

Het kunstgras komt het mooiste uit als u tegen de vleug inkijkt vanaf de plek waar vandaan u
het meeste op het kunstgras kijkt.
Rol het kunstgras uit en controleer het op (productie) fouten.
Het kunstgras kan door diverse oorzaken krimpen (bijv. door temperatuur verschillen), houd
daarom altijd 2-3 cm overmaat en werk dit weg in de grond of onder het straatwerk.
Het kunstgras kunt u het beste aan de onderkant op maat snijden met een scherp
stanleymes.

Naden maken
-

Indien u meerdere stukken kunstgras naast elkaar wilt leggen zult u een naad moeten
maken. Hiervoor hebben wij speciaal lijmband en kunstgraslijm te koop.
Van de kanten die tegen elkaar komen te liggen moet u minimaal 10-15 cm schoonsnijden
om kleurverschil te voorkomen.
Smeer het lijmband in met de kunstgraslijm en plaats het lijmband eerst onder één baan. Sla
nu ook de tweede baan terug en druk het kunstgras voorzicht aan totdat u de naad niet meer
ziet. De lijm moet ca 1 uur uitharden en dan adviseren we de naden nogmaals stevig aan te
drukken.

Afwerking
-

Nu het kunstgras op maat is kunt u de kunstgraspennen plaatsen. We raden aan na elke 100
tot 150 cm een pen te plaatsen.
Hierna kunt u het kunstgras tegen de vleug in borstelen, zodat de spriet mooi rechtop komt.
Voor een betere stabiliteit en om het gras langer mooi te houden adviseren we ca. 5 kg per
m2 speciaal zand in te strooien.

Voor uitgebreide leginstructies en specifieke voorwaarden informeer bij uw verkooppunt.

