Kunstgras zelf leggen wordt nu wel heel makkelijk met behulp van deze
aanleginstructie.
De Punder Kunstgras denkt graag met je mee en heeft voor jou alles
nog even op een rijtje gezet voor het zélf realiseren van een prachtige
natuurgetrouwe grasmat.
Wat houdt het grondwerk precies in?

•zorg ervoor dat alle eventuele oneffenheden, bijv. boomwortels
verwijderd worden
•verwijderen van de grond zodat er minimaal 5 cm betonbranulaat
ingebracht kan worden

•het terrein opvullen met betongranulaat tot de gewenste hoogte
bereikt is
•machinaal verdichten van het terrein d.m.v. een trilplaat
•vlak maken van het terrein d.m.v. een lange lat en eventueel een
waterpas
•de bovenkant van het betongranulaat zou nu ongeveer 2 cm onder
bijv. de bestrating moeten zitten ( ligt aan de dikte van het gras )

Het aanbrengen van het kunstgras kan beginnen..eindelijk
•plaats het drukverdeeldoek over het betongranulaat, eventueel met
overlap [er is géén boven of onderkant]
•plaats vervolgens het kunstgras, en wel zo dat de kijkrichting naar de
woning gericht is [meest voorkomende situatie]
•trek het drukverdeeldoek nogmaals strak en vervolgens het kunstgras
leg de eventuele naden tegen elkaar aan [circa 1 mm ruimte
aanhouden tussen de naden]
•indien er om een boom of een paaltje gesneden zou moeten worden
kunt u dit het beste doen, door op de achterkant van het kunstgras te
snijden

•snij alles verder netjes op de juiste maat alvorens te plakken met
kunstgras tape
•klap de naden open en leg de tape exact in het midden van de snijnaad
•klap het kunstgras terug en kijk nogmaals of de naad niet erg
zichtbaar is. Pak nu het schutblad van de tape en trek elke keer een
stukje verder. Werkt als een ritssluiting. Telkens het kunstgras op de de
tape leggen en goed aandrukken, en ook stevig aandrukken nadien.

.sla nu om de 60 cm een kunstgrashaak in de mat. Doe dit zo, dat u de
sprieten er nog onderuit kan halen. Geen sprieten meer eronder? Sla
hem er helemaal in.

.indien u de mat intensief gaat gebruiken, is inzanden gewenst.
Verdeel het instrooizand zo dat er ongeveer 10 kg per m2 ligt. Borstel
de mat op en het instrooizand is niet meer zichtbaar, en de sprieten
staan mooi rechtop.

