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Belangrijk voor installatie 

 Prepareer de ondergrond op de voorgeschreven wijze, zodat deze de belasting van het rooster kan dragen 

 Houd het rooster tijdens het plaatsen altijd in contact met de grond, zodat vulmateriaal niet onder het rooster 

komt. Dit geldt voor het gehele gebied, inclusief de verbindingen en randen 

 Als tijdens het vullen van het rooster materiaal onder het rooster komt, stop dan onmiddellijk, verwijder het 

materiaal en breng het lege rooster weer in contact met de grond 

 Gebruik alleen ruwe vulmaterialen. Voor roosters met celgrootte 55 mm dient vulmateriaal met korrelgrootte 8/16 

mm gebruikt te worden 

 De bovenzijde van het rooster moet altijd bedekt zijn. Na een aantal weken moet er weer een toplaag aangebracht 

worden om het materiaal te laten zetten. Nadat het vulmateriaal eenmaal is gezet, voelt het gebied veel steviger 

aan. Bij een hoge verkeersintensiteit moet u de eerste weken goed controleren of het rooster bedekt blijft. Bestuur 

een auto in het bedekte gebied rustig. Zie ook de belastbaarheidsverklaring. 

 

Prepareren van de ondergrond 

 Als de ondergrond stabiel genoeg is, verwijder dan grotere stenen en oneffenheden 

 Gebruik bij een zachte ondergrond, voordat het rooster wordt aangebracht, verstevigingsmateriaal (zoals beton of 

een vergelijkbaar product) 

 Graaf de ondergrond tot een diepte van de hoogte van het rooster + ca. 20-30 mm extra 

 Gebruik een trilplaat om de ondergrond te egaliseren 

 

Plaatsen van het rooster 

 Trek het rooster uit tot de maximale lengte van 8 meter, het zal vanzelf versmallen tot 1,25 m 

 Zet het rooster vast met bevestigingsstaven 

 Leg het volgende rooster op dezelfde manier naast het eerste 

 Niet de uiteinden van de open cellen aan elkaar met nietjes, zodat er hele cellen ontstaan op de overgang van de 

twee roosters. Loop niet op de roosters, maar maak de cellen vóór u vast terwijl u tussen de twee roosters achteruit 

loopt 

 

Vullen van het rooster 

 Leg een plank op het rooster zodat deze altijd contact houdt met de ondergrond  

 Vul beide uiteinden van het rooster met vulmateriaal om het op zijn plaats te houden en verwijder de pinnen 

 Vul het rooster met de hand of een machine. Stort bij machinaal vullen niet van meer dan een halve meter hoogte 

 Werk vooruit, dan komt u niet op het rooster te staan voordat het is gevuld. Gebruik steeds een plank om contact 

tussen rooster en grond te houden. Schuif de plank stukje bij beetje naar voren  

 Hark het vulmateriaal in de cellen en vul ze tot de rand 

 Breng na het vullen van het rooster nog een toplaag aan van ca. 20-30 mm over het gehele rooster 

 

Toepassing / gewicht  
vulmateriaal 

dikte in cm 

Sporadisch zwaar verkeer van 15 cm tot 50 cm 

Licht verkeer van 10 cm tot 40 cm 

Openbare paden/ruiterpaden van 5 cm tot 15 cm 

Paden in privétuinen van 5 cm tot 12 cm 

 

De bovenstaande gegevens zijn slechts indicatief en mogen niet worden gebruikt zonder dat het vulmateriaal wordt 

geverifieerd door een geautoriseerde technicus die rekening houdt met locatie specifieke criteria.  

INSTALLATIEHANDLEIDING DuPont™ Plantex® GroundGrid® 


