
KUNSTGRAS ZELF LEGGEN, AANLEG INSTRUCTIE VOOR HET PLAATSEN VAN KUNSTGRAS.

BENODIGDHEDEN:

-stabilisatie drukverdeeldoek/ondertapijt [er is géén boven of onderkant]
-kunstgras
-stanleymes [gebruik altijd een scherp recht mesje, géén haakmesje]
-kunstgras lijmtube 1 component en/of kunstgras lijmblik 2 componenten
-lijmband [voor kunstgras lijmtube of kunstgras lijmblik]
-kunstgrastape [voor samenvoegen/verlijmen van de naden op een harde ondergrond, bijv. tegels of een vlonder]
-kunstgras haken [om het kunstgras te bevestigen aan de ondergrond]

GRONDWERK:

-verwijderen van grond van circa 10 cm.
 [zorg ervoor dat alle eventuele oneffenheden, bijv. boomwortels verwijderd worden]
-het terrein opvullen met straatzand/ophoogzand 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 zandbed zou nu gelijk moeten zijn met bijv. de bestrating]

AANBRENGEN KUNSTGRAS:

-plaats het drukverdeeldoek/ondertapijt over het zandbed, eventueel met overlap
 [er is géén boven of onderkant ondanks kleur verschil]
-plaats vervolgens het kunstgras over het drukverdeeldoek/ondertapijt en trek het kunstgras strak
 zodat het mooi vlak komt te liggen

-leg de eventuele naden tegen elkaar aan [circa 3 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 lijmen of te plakken met kunstgras tape
-klap de naden open en leg de lijmband of de tape exact in het midden van de snijnaad
 [in het geval van tape kunt u het schutblad verwijderen, daarna de ene kant van het kunstgras op de helft van  
 de tape leggen en goed aandrukken, vervolgens de andere kant voorzichtig ernaast leggen met ca. 2mm ruimte 
 tussen beide kunstgras delen zodat het niet gaat “opkrullen” en ook stevig aandrukken nadien.]
-breng de kunstgraslijm uit de tube aan in een ruime baan in het midden van de lijmband en strijk deze uit 
 met een lijmkam, en wel zo dat er d.m.v. de lijmkam “rillen” gemaakt worden
 [op deze manier komt de lijm beter tussen de naadjes van het kunstgras]
-bij veel lijmnaden kunt u het beste de 2 componenten kunstgraslijm uit blik aanmaken volgens de bijgeleverde
 instructie, vermeld aan de voorzijde van het blik kunstgraslijm. Het bijkomende voordeel van 2 componenten
 kunstgraslijm is dat het [veel] sterker is dan lijm uit een tube/1 component of kunstgras tape. 
-de kunstgrasdelen kunnen nu weer teruggeklapt worden en dienen goed aangedrukt te worden 
 [ook in het geval van tape zeer goed aandrukken, de tape is een zogenaamde “pressure” tape, d.w.z. dat de
 tape het beste plakt wanneer deze goed is aangedrukt]
-laat het geheel goed drogen voor gebruik [circa 5 uur droogtijd voor 1 componenten kunstgraslijm en circa 
 2 uur droogtijd voor 2 componenten kunstgraslijm.
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