INSTRUCTIES voor het leggen van kunstgras
Let op:
Maak voor de aanleg een ontwerpschets. Houd er hierbij rekening mee dat het kunstgras
overal in dezelfde richting gelegd wordt (poolrichting of vleug van het kunstgras). Dus bepaal
eerst de legrichting. Het kunstgras is op zijn mooist wanneer in de pool gekeken wordt.
Tijdens het aanbrengen van het kunstgras en het zand dient het droog weer te zijn. Voor het
inborstelen van het zand moet zowel het kunstgras als het zand droog zijn.
1. Een zandbed aanbrengen van 2 tot 10 cm dik.
Indien het kunstgrasveld omsloten is met trottoirbanden, straatwerk of iets dergelijks, moet
het zandbed 1 tot 2 cm onder de rand liggen.
2. Het zandbed goed aantrillen / aanwalsen.
3. Het zandbed uitvlakken (met een rei), dit is zeer belangrijk, omdat het kunstgras zich vormt
naar de ondergrond.
4. Geovlies leggen en op maat snijden.
5. Kunstgras uitrollen en eventuele plooien rechttrekken. Houd er rekening mee dat u tegen
de pool van het kunstgras inkijkt en overal in dezelfde richting worden gelegd.
6. Kunstgras waar nodig pas snijden. De maximale breedte van het kunstgras is 4 meter. Is
uw veld bijvoorbeeld 6,50 meter breed dan kan er een strook van 2,50 meter naast worden
gelegd. Kunstgras waar nodig pas snijden. Waar gesneden moet worden het kunstgras
terugleggen zodat de rugzijde boven komt en vanaf deze zijde op maat snijden. Het is
raadzaam om op een afvalstuk te oefenen. Gebruik hiervoor een scherp en recht
stanleymes.
7. De naden verlijmen met een speciale band en 2-componentenlijm (naadloos). De
lijminstructie staat op de verpakking. Of gebruik hiervoor het enkel/dubbelzijdige plakban.
8. Het kunstgras met een harde bezem borstelen tegen de pool in.
9. Het kunstgras dient nu ingestrooid te worden met fijn zand (korrel 0,2 – 1,0 mm). Het zand
gelijkmatig verdelen over het veld.
Dit zand met een harde bezem inborstelen tegen de pool in. Tijdens het inborstelen zakt
het zand onderin het kunstgras.
Het is beter om dit in twee of drie lagen te doen om een goede verdeling te krijgen.
Tussendoor goed inborstelen.
Het verbruik is per product verschillend, let daarom altijd goed op welk kunstgrassoort u
heeft. Bij de producten in de winkel staat er hoeveel zand er per vierkante meter in moet
worden gestrooid.
10. Het kunstgras goed naborstelen met een harde bezem (tegen de pool in).
11. Het kunstgrasveld is nu klaar voor gebruik.
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