ARTIFICIAL GRASSCARPETS

INSTALLATION
PREPARATION: Work the substrate into an even working area. Add a minimal amount of filler sand to ensure an even
base. Compact with a light vibratory plate compactor. Ensure that the dark earth bordering the artificial grass can’t wash
over lawn and that the compacted sand layer is 1.5 cm lower than street level. Even out using a smoothing tool. Apply
landscaping cloth (optional). Lay out the artificial grass, pull smooth, align any seams (the artificial grass can be trimmed
from the underside). Seams between various strips may not be wider than 3 mm. Trim the grass and the landscaping cloth.
Please note: To prevent colour discrepancies, only order 2 or 4-meter rolls. Never combine roll widths.

ARTIFICIAL GRASSCARPETS

VOORBEREIDING: Steek het bestaande gazon zo vlak mogelijk af. Opvullen met minimaal ophoogzand; om eventuele
oneffenheden weg te nemen. Aantrillen met lichte trilplaat. Zorg dat aan de borderkant de zwarte grond niet over het kunstgras en
eventuele kantopsluiting kan spoelen en dat de nagetrilde zandlaag 1,5 cm lager ligt dan de stoepzijde. Egaliseren met lat. Eventueel
worteldoek aanbrengen. Kunstgras erop leggen, vlak trekken, eventuele naden tegen elkaar leggen (u kunt het kunstgras vanaf de
onderkant insnijden). De naden tussen de verschillende banen mogen niet breder zijn dan 3 mm. Het gras en worteldoek bijsnijden.
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INSTALLATION

base. Compact with a light vibratory plate compactor. Ensure that the dark earth bordering the artificial grass can’t wash
over lawn and that the compacted sand layer is 1.5 cm lower than street level. Even out using a smoothing tool. Apply
landscaping cloth (optional). Lay out the artificial grass, pull smooth, align any seams (the artificial grass can be trimmed
EN Always lay the strips in the same pile direction to prevent colour
from the underside). Seams between various strips may not be wider than 3 mm. Trim the grass and the landscaping cloth.
variations.
Please note: To prevent colour discrepancies, only order 2 or 4-meter rolls. Never combine roll widths.
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NL Leg altijd de banen die gelast moeten worden in dezelfde poolrichting
kleurverschil
vermijden.
VOORBEREIDING: Steek het bestaande gazon zoom
vlak
mogelijk af.teOpvullen
met minimaal ophoogzand; om eventuele
oneffenheden weg te nemen. Aantrillen met lichte trilplaat. Zorg dat aan de borderkant de zwarte grond niet over het kunstgras en
eventuele kantopsluiting kan spoelen en dat de nagetrilde zandlaag 1,5 cm lager ligt dan de stoepzijde. Egaliseren met lat. Eventueel
worteldoek aanbrengen. Kunstgras erop leggen, vlak trekken, eventuele naden tegen elkaar leggen (u kunt het kunstgras vanaf de
onderkant insnijden). De naden tussen de verschillende banen mogen niet breder zijn dan 3 mm. Het gras en worteldoek bijsnijden.
Let op: Om kleur verschil te voorkomen alleen rollen van 2 of 4 meter breed bestellen, de rolbreedtes nooit combineren.
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Remove
EN Fold
the the
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are folded
under the turf (over hanging).
NL Klap de matten terug over de tape.
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5

EN Distribute the filler sand evenly over the artificial grass.
NL Druk deze aan en zorg hierbij dat er geen vezels onder de mat komen.

6

EN Brush the grass for an even distribution of the sand (approx 5/10 kg
per sqm, with the direction of the pile!).
NL Verdeel het kwartszand (ca. 5/10 kg per m2) gelijkmatig over het
kunstgras.
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EN Brush the fibres against the grain using a hard brush (preferably
synthetic) so that the blades are pulled upwards.
NL Veeg hier overheen voor een goede verdeling van het zand (met de
poolrichting mee!). Veeg met een harde bezem (liefst kunststof) de
vezel tegen de richting in zodat deze rechtop komt te staan.
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