
  

 
 

Verwerking kunstgras  
 
Bedankt voor uw aankoop! Om optimaal van uw kunstgras te laten genieten, adviseren wij om dit 
verwerkingsvoorschrift goed door te lezen.  
  
Controle vooraf  
Controleer bij ontvangst van de goederen altijd of de juiste materialen en de juiste hoeveelheden zijn geleverd. 
In geval van zichtbare gebreken het product niet verwerken, en direct contact opnemen met de verkoop 033 - 
299 99 69. Zorg voor voldoende materiaal, hou rekening met snijverlies. Indien mogelijk rol het kunstgras direct 
uit, om eventuele plooien glad te strijken. 

  
Ondergrond  
Zorg voordat u het kunstgras gaat leggen voor een stabiele ondergrond. Een instabiele ondergrond kan leiden 
tot verzakking en onherstelbare schade aan uw kunstgras. De ondergrond kan bestaan uit een met trilplaat 
goed verdicht zandbed. Vlak vervolgens het zandbed goed uit, dit is zeer belangrijk omdat het kunstgras zich 
vormt naar de ondergrond. 

  
Stabilisatiedoek  
Leg het stabilisatiedoek op het zandbed en zet deze eventueel op de hoeken vast met een kunstgrashaak. Dit 
voorkomt dat er wortels of onkruid doorkomen en zorgt ervoor dat er geen deuken in het kunstgras komen 
wanneer hierop gespeeld en gesprongen wordt. 
 

Valdemping 
Veiligheid is erg belangrijk op kinderspeelplaatsen. Onze kunstgras valdemping zorgt ervoor dat het gras zacht 

en natuurlijk aanvoelt. Laat u informeren wat het beste in uw situatie past. Tegelijkertijd is dit product 

drainerend en egaliserend. 

Verwerking  
Rol het kunstgras uit en trek eventuele plooien recht. Let op de vleug (de richting waarin de sprieten staan), 
wanneer je meerdere stukken aan elkaar moet verlijmen of naast elkaar legt moet u er voor zorgen dat de 
vleug van alle rollen in dezelfde richting liggen! Zet het kunstgras om de 50cm vast met een kunstgrashaak. De 
kans is groot dat het kunstgras qua afmeting niet goed uitkomt bij obstakels als muren e.d. u kunt het 
kunstgras eenvoudig pas snijden door het kunstgras strak tegen de muur te plaatsen en met een stanleymes 
het teveel aan gras strak af te snijden. Let op, snij het kunstgras altijd vanaf de onderzijde af. 
 

Instrooizand 
Wij adviseren om het kunstgras in te strooien met kunstgras quartszand. Dit is een heel fijn gebrand zand en 

zorgt ervoor dat de vezel stabieler komt te staan en dus minder snel plat zal gaan liggen. Daarnaast zorgt het 
zand voor verzwaring van het kunstgras waardoor het beter op zijn plek blijft liggen. 
 

Onderhoud  
Hoewel kunstgras weinig onderhoud vergt, is het wel belangrijk om uw kunstgras regelmatig te verzorgen. 
Borstel kunstgras regelmatig met een harde bezem zodat het mooi rechtop blijft staan en blaadjes, takjes en 
zaadjes verwijderd worden. Als dit blijft liggen kan er namelijk onkruid ontstaan. Eventuele vlekken van 
bijvoorbeeld huisdieren of dranken altijd direct met water of wat sop wegboenen.  
 

Tot slot  
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer u deze adviezen niet opvolgt. In geval van zichtbare 
schade het product niet verwerken, na verwerking zullen klachten wegens zichtbare gebreken niet in 
behandeling genomen worden. Wanneer er tijdens het verwerken onverhoopt iets niet in orde is, meldt dit 
direct bij onze verkoop 033 - 299 99 69. Maak bij voorkeur een aantal foto's en mail deze naar 
info@amerongen.com.  

 
Wij wensen u veel plezier met uw kunstgras! 


