
Verwerkingsvoorschrift

Gardenlux
S T O N E S  &  P A V I N G

GRASS
ART

Om aanspraak te kunnen maken op garantie van dit product, dient u zich te 
conformeren aan het verwerkingsvoorschrift zoals hieronder is omschreven.

Verwerking:
Onderstaand verwerkingsadvies gaat op voor een verwerkingsbreedte tot 4 meter (breedte van 
het kunstgras). 

Als u een bestaand gazon wilt vervangen, steek dan circa 5 cm diep het oude gras weg. Bij een 
kunstgrastapijt op nieuwe grond moet de grondlaag circa 5 cm lager komen te liggen dan het 
niveau van de bestrating.

Breng op de bestaande ondergrond een laag ophoogzand aan en tril dit in met een trilplaat. Zorg 
dat het zandbed goed verdicht en volkomen vlak is.

Breng op het zandbed een Geotextiel aan. Dit geeft extra stabiliteit aan de ondergrond en grasmat 
en voorkomt dat onkruid door de afwateringsgaatjes van het kunstgras groeit. (Geotextiel 
aanbrengen is niet verplicht maar is wel aan te raden)

Leg het kunstgras op het textiel en trek het goed strak. Als u het kunstgras op maat moet snijden, 
snij dan het gras vanaf de (rubber) onderzijde in. Dit voorkomt beschadiging van de grasvezels.

Nadat alles op maat is gesneden, trekt u het grastapijt strak en zorgt u dat alles volkomen vlak ligt.

Als laatste handeling veegt u bij alle grassoorten circa 6 kg kwartszand per m2 in. Let op dat u al-
leen kwartszand gebruikt, hier zitten namelijk geen scherpe bestanddelen in. Veeg het kwartszand 
met een harde bezem tussen de vezels, liefst met de poolrichting mee. Het kwartszand zorgt er 
voor dat uw kunstgras mooi vlak op de ondergrond blijft liggen en houdt de vezels mooi rechtop-
staand.

Als u een gazon wilt aanleggen dat breder is dan 4 meter, legt u meerdere banen gras aan elkaar. 
In dit geval legt u onder de naden een lijmtape waarop u de naden van de grasbanen tegen elkaar 
aan verlijmt. Uw leverancier kan u hier meer over vertellen. 


