EENVOUDIG STAPPENPLAN
INSTALLATIE KUNSTGRAS

1. geotextiel

2. uitrollen kunstgras

3. snijden

4. lijmen

5. dichtritsen

6. afgewerkt resultaat

INSTALLATIE NAMGRASS / 1

Elk succesvol project start met een goede basis.
Zo ook bij de plaatsing van Namgrass. Zorg dat de
ondergrond vlak, stabiel en drainerend is.
Rol het geotextiel uit en bevestig het op een strakke
manier aan de voorziene bevestigingspunten.
Concrete instructies onderbouw zie specifiek
document “Onderbouw NAMGRASS“.

Beslis eerst (indien wenselijk i.s.m. de klant) welke
de vezelrichting zal worden. Best in de richting
waarin klant meest naar de tuin kijkt; klant moet
in de vezel kijken en niet erover. Respecteer deze
richting voor het ganse project.
Meet het eerste stuk op en snijd deze op maat,
neem 5-10cm marge. Bij grotere tuinen wordt
aangeraden om het gras direct op zijn plaats uit te
rollen, neem ook hier een kleine marge. Zet dit werk
verder tot de ganse tuin bedekt is met Namgrass.
(leg de stukken 5cm overlappend)

Sla de beide zijkanten van elk stuk om en
verwijder het overtollige moederdoek. Doe dit
secuur en zorg dat het mes niet in de kunstgrasvezels snijdt. Hoe dichter er tegen de tuftlijn wordt
afgesneden, hoe makkelijker de naden nadien
gemaakt kunnen worden.
Naden maken = alle stukken aan elkaar zetten tot
een groot geheel: zorg dat zijkanten van elk stuk
netjes en dicht tegen de tuftlijn zijn afgesneden,
leg deze over de volledige lengte op max 2mm naast
elkaar en werk van de ene kant naar de andere kant
van het project. (bij voorkeur van vaste wand/boord
starten)
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INSTALLATIE NAMGRASS / 2

Open de naden opnieuw, doe dit voorzichtig zodat
het Namgrass op zijn plaats blijft liggen.
Leg Namgrass tape tussen de naden over de ganse
lengte (logo naar boven), maak de lijm gebruiksklaar
en breng deze in een strook van 10 cm aan, strijk in
vorm met de bijgeleverde lijmkam. Voor kleinere
naden kan de Namgrass-all-in-one-tape gebruikt
worden. Aan te raden is het gebruik van beschermende latex-handschoenen.

Leg één van de zijkanten zachtjes neer in de lijm
(NIET aandrukken). Neem nu de andere zijkant en
rits de naad dicht. Om dit werk perfect te doen is
aangeraden dat een tweede persoon de tweede
zijkant ophoudt en aangeeft. Til tijdens het risten
de ‘kant in de lijm’ even op om dan beide zijkanten
ingeritst in de lijm te drukken. Er bestaan handige
technieken om kleine correcties uit te voeren.

Na het dichtritsen van de naden moet minimaal 3
maal over de volledige lengte van de naden worden
gewandeld. Doe dit in kleine stapjes om zo de
volledige naad te bewerken. Beste techniek: één
voet horizontaal, één voet verticaal.
Indien er tijdens de aanleg, de verlijming of de naadwandeling lijm op het Namgrass komt, verwijder
deze met de Namgrass-lijm-cleaner.

TIP: Neem voor de eerste werven een Namgrass installateur onder de arm; het risico wordt door
Namgrass gedragen, alle specifieke installatiemateriaal wordt ter beschikking gesteld en je eigen
team geniet een professionele opleiding.
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