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Samenstelling

• SUBSTRAAT

Het substraat bestaat uit verschillende componenten zoals o.a. compost, teelaarde, ... 
dewelke het meest geschikt zijn rekening houdend met criteria zoals ontkieming van 
het zaad, doorgroei, inklinkend vermogen en watervasthoudend vermogen. 

• GRASZAADMENGSEL

 • Veldbeemd - Barimpala
  Deze soort heeft de meest bepalende rol in ons mengsel. Barimpala is een 
  veldbeemdsoort die èn goed presteert onder droge omstandigheden èn een 
  goede winterhardheid en betredingsresistentie heeft. Veldbeemd zorgt ook voor een 
  uitgebreid netwerk van ondergrondse uitlopers en wortels. 

 • Rietzwenk
  Speci� ek aan Rietzwenkgrassen is dat zij zorgen voor een zeer diepe beworteling en 
  dat zij een � jnere bladstructuur hebben. 

 • Engels Raaigras
  Raaigras zorgt voor een snelle vestiging van de wortelstructuur en werd voor dit 
  mengsel speci� ek geselecteerd op droogtetolerantie.

Algemene eigenschappen

• Vervaardigd uit gerecycleerd HDPE 
(Hoge Dichtheid Polyetheen) 

• Bestand tegen UV-licht, voorzien van roet als UV-stabilisator

• Bestand tegen chemische stoffen

• Bestand tegen temperatuurschommelingen en vorst

• Tot toepassingsgebieden behoren o.a. brandgangen, 
parkings, opritten, carports, oeverversteviging, golfbanen, 
tuin- en landschapsaanleg, ...

Specificaties

• Afmetingen: 100 cm bij 100 cm 

• Hoogte: 45 mm

• Wanddikte: 5,3 tot 6,55 mm buiten, 4,0 tot 5,0 mm binnen

• Oppervlakte: 1 m² per grastegel

• Gewicht: 45 à 50 kg per m²

• Belastbaarheid: Max. 290 ton / m² ongevuld

Technische fiche
Het Herba� x kant-en-klaar grastegelsysteem 

bestaat uit voorbegroeide en doorwortelde kunststof 

grastegels op basis van gerecycleerd HDPE. 

Deze grastegels worden gebruikt om groene, 

waterdoorlatende verhardingen te maken.

Verpakking

Belading:
Max. 20 m² per blokpalet

Waarborg:
€ 5,00 per blokpalet

Geladen gewicht:
Ca. 1.000 kg per blokpalet


