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Aslon Garden foamplaten worden toegepast onder 

kunstgras en zorgen voor comfort en demping op het 

kunstgras en een stabiele ondergrond.  De foamplaten 

zijn waterdoorlatend, licht van gewicht en eenvoudig te 

bewerken met hand gereedschap. De foamplaten van 35 

en 45 mm zijn uitermate geschikt voor valdemping.

De foamplaten kunnen op de voorgeschreven 

ondergrond geplaatst worden. Hierna kan er over de 

platen drukverdelend doek gelegd worden. Plaats het 

drukverdelend doek altijd met de gladde kant naar 

boven. De foamplaten zijn in diverse formaten en 

diktes leverbaar. 

Aslon Garden foamplaten
De foamplaten zijn in 10, 15 en 20 mm dikte leverbaar.

De dikte bepaalt de mate van comfort en demping. 

Aslon Garden gecertificeerde foamplaten 
De foamplaten met een dikte van 35 en 45 mm zijn 

gecertificeerd voor valhoogtes met een HIC (Head 

Injury Criterion) waarde en kunnen toegepast 

worden in bijvoorbeeld openbare speeltuinen. Deze 

platen zijn gemaakt van gerecycled materiaal en zijn 

waterdoorlatend. 

Voordelen
a Uitermate goede demping

a Stabiele ondergrond

a Eenvoudig te verwerken en bewerken

a Waterdoorlatend

a Milieuvriendelijk gemaakt uit gerecycled materiaal

a Licht van gewicht

a In diverse diktes leverbaar

a Ongevoelig voor rotting

a Warmte- en geluidsisolerend

Specificaties
Foamplaten met een dikte van 10, 15 en 20 mm

Materiaal:  PU Foam dichtheid 160 kg/m3

Afmeting: 1.000 x 2.000 mm

Gecertificeerde foamplaten met een dikte van 35 en 45 mm

Materiaal:  Polyethyleen dichtheid 80 kg/m3

Afmeting: 950 x 2.290 mm

HIC waarde: 35 mm | 1,50 meter

HIC waarde: 45 mm | 2,20 meter

HIC waarde: 45 + 45 mm | 3,00 meter

De dikte van 35 mm is gecertificeerd tot 1,50 meter valhoogte, 

de 45 mm is gecertificeerd tot 2,20 meter valhoogte. Een 

combinatie 45 + 45 mm op elkaar geplaatst is gecertificeerd 

tot 3,00 meter valhoogte. De certificering is alleen geldig in 

combinatie met het gecertificeerde Aslon Garden Kunstgras 

Garden Play en moet bezand worden met 8 cm kwartszand  

per m2. 

www.aslon-garden.com | sales@aslon-garden.com

Aslon Garden is een geregistreerd handelsmerk van Hecmar


