PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN*
* Lees voor nadere informatie de algemene plaatsingsvoorschriften. De mengsels worden op louter indicatieve basis opgegeven en kunnen als richtsnoer dienen, maar
zijn in geen geval op te vatten als garantie voor een goede werking. Ze dienen te worden aangepast aan de typologie van de werf en zijn specifieke beperkingen.
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NB: Wend u naargelang het type werf tot
een substraatfabrikant om een substraat te
verkrijgen dat aangepast is aan het beoogde
gebruik.

INZAAIEN EN BEGIETEN

GRONDWERKEN EN AFBOORDING
1. De nodige diepte voor het plaatsen van de
nidagrass®-tegels en de fundering moet worden
uitgegraven.
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2. Voorzie naargelang het type afboording een
verhoging van 1,5 tot 2 cm boven de nidagrass®tegel.

Het zaaigoed (mengsel van minstens 3
grassoorten, geselecteerd uit Ray Grass- en
festucasoorten) wordt uitgestrooid. Begieten
door besproeiing om de natuurlijke inzakking
van de ondergrond te verzekeren.
Het finale vulniveau na egalisatie moet 1 cm
onder de rand van de nidagrass®-tegel liggen.
De werf bij voorkeur openstellen zodra het
gazon hoog genoeg staat en de aanplanting
diep genoeg geworteld is.
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3. Controleer de doorlatendheid van de
ondergrond.

FUNDERING EN VRUCHTBARE REGELENDE LAAG
Raadpleeg het onderstaande schema voor het
gebruik van de verschillende funderingslagen.
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De fundering moet tegelijk goed dragend zijn,
het water goed afvoeren en vruchtbaar zijn.

TEGELS PLAATSEN EN VERSNIJDEN
Begin met de plaatsing van de IG 040-tegels
vanaf het ene uiteinde van de werf en plaats
het bevestigingssysteem in de werkrichting.
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Versnijd ze met een eenvoudige slijpschijf in
de zones waar ze minder door verkeer worden
belast.

ONDERHOUD
De levensduur en
kwaliteit van het
gazonoppervlak
hangen sterk af van het
onderhoud.
Voorzie een klassiek
gazononderhoud met
wieden, maaien en
bemesten.
Geen diepwoeler
gebruiken.

GEBRUIK
Een gazonparking moet
correct worden gebruikt:
Ze moet voldoende uren
leegstaan om licht en
water te krijgen. (minder
dan 8u/dag parkeren)
Voertuigen worden
maximaal 4 tot 6 keer per
dag verwisseld

Vulsubstraat van de tegels*
Korrelgrootte 0/5
70% anorganisch materiaal
30% organisch materiaal

Vruchtbare regelende laag (30 mm)*
Korrelgrootte 0/15
70% anorganisch materiaal type 3/7
30% organisch materiaal

Funderingslaag (200 tot 300 mm)*
70% stenen van 20/40 of 30/60 mm
30% aarde/tuinaarde-mengsel

Breng waar nodig een waterafvoerende laag aan, bestaande uit steenslag 30/60 mm of
40/80 mm, om te verzekeren dat het water goed in de ondergrond kan doordringen.
Vuilwerend geotextiel
Indien de grond onvoldoende waterdoorlatend is, moet de waterafvoer van de
funderingslaag voorzien worden met afwateringsbuizen.
Ondergrond

*mengsels louter ter indicatie gegeven
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Is mijn ONDERGROND waterdoorlatend?
Is mijn FUNDERINGSLAAG vruchtbaar?
Is mijn AFBOORDING van goede kwaliteit?

VULSUBSTRAAT
Vul de IG 040-tegels met een vulsubstraat.
Bezem de tegels af alvorens de grassen in te
zaaien.

