
 

 

 

Handleiding 

Aslon® kunstgrastegel 

Ondergrond: 

Zorg voor een vlakke ondergrond. Indien de ondergrond anders is dan beton, graag contact opnemen 

met Aslon Garden. 

 

Afwatering: 

Alle tegels zijn waterdoorlatend. Zorg altijd voor een goede afwatering onder de kunstgrastegels. Het 

continu onder water staan van de tegels kan de levensduur van het rubber niet aantasten. De 

levensduur van de verlijming kan wel aangetast worden. Bij het verlijmen van de tegels moet de 

afwatering niet worden afgesloten. Verlijmen in de richting van de goot of in de richting van het 

afschot. 

 

Producteigenschappen: 

Rubbertegels kunnen een maattolerantie/werking hebben van maximaal 2% en een dikte tolerantie 

van maximaal 5%. Rubbergranulaatproducten zijn vervaardigd uit gerecycled rubber, waarin zich 

Carbon black bevindt die als zwarte kleurstof naar buiten kan treden.  

 

Gereedschap: 

Gebruik het juiste gereedschap zoals een rechte lat of liniaal, handzaag met grove tand, 

decoupeerzaag (langzaam toerental) met grove tand, stanleymes of een soortgelijk mes. De 

kunstgrastegel vanaf de bovenkant bewerken. Gebruik nooit een slijptol, afkortzaag of zaagtafel. 

 

Product leggen: 

Let op de vleug van de kunstgrastegel, dit bekijken voor het plaatsen.Goed inmeten (niet te strak met 

betrekking tot het uitzetten en krimpen van de tegels door weersinvloeden). Wij adviseren de 

kunstgrastegels halfsteensverband plaatsen. Houd liniaal of lat op het gedeelte dat u nodig heeft. 

Snijkant van het mes nat maken. Rechte stukken met handzaag, decoupeerzaag of stanleymes op 

maat zagen / snijden. Het zagen van patronen bij voorkeur met een decoupeerzaag  

 

Lijmen: 

De verwerkingstemperatuur moet minimaal 8°C zijn Alle tegels onderling met de naden aan elkaar 

verlijmen De tegels met de rillen op de vloer verlijmen De ruimte tussen de rillen mag maximaal 8 cm 

zijn De kunstgrastegels dienen droog te zijn voor het verlijmen en dienen op een droge en stofvrije 

ondergrond verlijmd te worden. Verlijming in de richting van de goot of met het afschot mee 

 

Onderhoud: 

Stofzuigen, vegen 

Hoge drukreiniger (geen vuilfrees kop) 

Hand schoonmaak producten (harde borstel en sop) 

Let op: schoonmaakmiddelen zijn toegestaan, mits het geen bijtende middelen zijn. 

Indien u informatie wenst te ontvangen over schoonmaakmiddelen, neem dan contact op met Aslon 

Garden. 

 


