LEGINSTRUCTIE KUNSTGRAS

Grasmeester Kunstgras staat garant voor
jarenlang plezier, zelfs daar waar het
onmogelijk lijkt. Onze Grasmeester-ploeg
plaatst kunstgras met de grootste precisie.

BENODIGDHEDEN
Gestabiliseerd rijnzand of lavazand
Kunstgras

Wil je toch zelf aan de slag? Dan is het

Verankering kunstgras

belangrijk dit op de juiste manier te gaan

Afboording tussen gras en beplanting

doen. Een juiste plaatsing garandeert een
lange levensduur van jouw gazon.
Stap voor stap gidsen we je richting perfectie.

Trilplaat of stamper
Geotextiel
(Zelfklevende) lijmband met bijhorende lijmtube
Lijmpistool
Stanleymes
Harde bezem
Infillzand

TIP
Leg het kunstgras bij droog weer en bij een
temperatuur tussen 10°C en 25°C.

OPGELET
Bij temperaturen boven 30°C gaat de grasmat
gemakkelijk uitzetten. Bij het afkoelen krimpt deze
ook weer.

BELANGRIJK
Maak een legplan. Hou hierbij rekening met
veelvouden van de grasmatbreedte (2 m), op die
manier kan verlies vermeden worden.
Hou daarnaast ook rekening dat je 5 cm snijverlies
per kant hebt.
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Stap 1
Verwijder eerst de bestaande grasmat of
beplanting . Hou hierbij rekening dat je dit best
tot op een diepte van 10 cm van het gewenste
niveau doet, dit is bijvoorbeeld de hoogte van

TIP
Heeft je tuin een vast looppad?
Indien een traject veel belopen wordt zoals
een pad naar berging is het aan te raden met
staptegels te werken.

het terras of afboording. Voorzie altijd een
kantopsluiting tussen kunstgras en beplanting
zodat wortels geen schade kunnen aanrichten
aan jouw kunstgras .

Stap 2
Op de ondergrond plaats je in iedere hoek
en om de meter langs de zijkant een azobé
paaltje, dit op zo’n 1,5 à 2,5 cm lager dan het

Stap 2

afgewerkt niveau (afhankelijk van het soort
kunstgras). Aan de zijde van een terras of pad,
plaats je best een verlijmde hardhoutbalk.
Deze zorgt voor een beter bevestiging van het
kunstgras. Indien er deksels van een regenput
of grondpennen van een parasol of droogmolen aanwezig zijn in de tuin, is het belangrijk
deze vooraf te plaatsen op gelijke hoogte van
gestabiliseerd zand of lavazand.

Stap 2

Stap 2
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Stap 3
Breng hierna een laag gestabiliseerd
rijnzand aan, met als verhouding 1:10
(cement: rijnzand) of lavazand 0/8. Tril het
geheel goed aan, zodat je achteraf geen
verzakkingen krijgt. Egaliseer hierna het
oppervlak met een regel of lat en voorkom zo
oneffenheden. Iedere oneffenheid zie je
achteraf zeer goed en is moeilijk te herstellen.

Stap 3

Stap 4
Breng het geotextiel aan. Het is zeer belangrijk
dat dit goed vlak is en in stroken, zo voorkom
je rimpels in je grasmatten. De verschillende
stroken mogen elkaar ca. 5 cm overlappen.
Dankzij geotextiel zorgen we ervoor dat

Stap 3

onkruid niet kan doorgroeien in het kunstgras,
een tweede voordeel van geotextiel is dat het
knarsen voorkomt tijdens het betreden van
het kunstgras.

Stap 4
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Stap 5
Rol de grasmat uit, bij voorkeur vanuit het
mooiste zicht tegen de vleugel in, zo heb je
het mooiste zicht op het kunstgras. Plaats het
kunstgras zodanig dat je aan elke buitenzijde zo’n 5 cm reserve overhoudt. Wanneer je
twee stukken tegen elkaar wil plaatsen, snij
deze dan bij aan elke zijde (zie ‘Stap 6’). Trek
aan de hoeken van de grasmat om plooien te

Stap 6

voorkomen en zo een mooi vlak te creëren.
Als de grasmat volledig op zijn plaats ligt,
kan je beginnen met de randen bij te snijden.
Vergeet zeker niet om de deksels van een
waterput, grondpennen van parasol of droogmolen uit te snijden!

Stap 6

Stap 6
Wanneer je twee stukken naast elkaar wil
plaatsen, is het belangrijk dat je 2 wevingen
afsnijdt. Wanneer dit aan beide zijden is
gebeurd, plaats je de grasmatten naast elkaar.
Zorg dat de afstand tussen de tuflijnen op de

TIP
Zet met een markeerstift in de tussenruimte hier en
daar een streepje op het geotextiel. Op die manier
kan je de lijmband mooi in het midden plaatsen
van de twee matten.

naad even groot is als tussen de andere
tuflijnen, zodat er een gelijke naad ontstaat.

Stap 6
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Werk je met een zelfklevende lijmband? Leg
dan de lijmband naar boven. Indien je werkt
met een gewone lijmband, rol je deze uit met
de gladde kant naar onder en breng je de lijm
zigzagvormig aan over de breedte van de
band. Controleer met behulp van de aange-

TIP
Hoe kunstgras versnijden op maat?
Gebruik een Stanleymes. Snij altijd vanaf de
rugzijde van het kunstgras. Hierdoor kan je de
wevingen gebruiken als richtlijn om het kunstgras
recht af te snijden. Hou tijdens het snijden het
Stanleymes schuin, zo beschadig je geen
grasvezels.

brachte streepjes dat de lijmband mooi in het
midden ligt. Zorg bij het vastmaken van beide
grashelften dat er geen grasvezels terechtkomen in de kleefband. Als beide grashelften
bevestigd zijn aan de lijmband, druk je deze
goed aan. Laat hierna alles zeker 24 uur
drogen!

Stap 7
Snij het kunstgras dat tot aan de boordsteen
komt 5mm korter, hierdoor kan de grasmat
wat luchten. Wanneer de lijm is opgedroogd,
maak je de mat vast met inox vijzen en de
bijhorende rondel aan de azobé paaltjes en/of
balken. Per paaltje gebruik je 1 vijs en rondel.

Stap 8

Stap 7

TIP
Waarom infillzand?
Invulzand zorgt voor extra gewicht en stabiliteit op
het kunstgras. Hierdoor kan het kunstgras zich niet
verplaatsen, rimpelen of wegwaaien.
Het geeft extra steun aan de grasvezels. Dit zorgt
ervoor dat je minder vaak het kunstgras moet
borstelen.

Strooi gelijkmatig met de hand of met een
strooiwagen het infillzand op de mat. Hou
hierbij rekening met de opgegeven kg/m² (afhankelijk per soort kunstgras). Daarna borstel
je de mat op. Zo werk je het zand in tussen
de kroesharen en krijg je een natuurlijk ogend
gazon. Hiervoor gebruik je het best een harde
borstel en borstel je tegen de garen in.
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