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Geachte consument,

U hebt gekozen voor siertegels uit het Gardenlux assortiment. Voor een juiste verwerking willen wij u middels dit 
productblad informeren over de verwerking en het onderhoud.

Controle bij aflevering.
Siertegels zonder facetrand of afstandhouders en dunner dan 6 cm zijn niet geschikt om te verwerken in opritten. 
Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dient u bij aflevering toch de materialen te 
controleren op juistheid, schade, breuk, kleur-, structuurverschil en corresponderende productiedata en artikelcode. 
Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering 
te melden bij uw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud, en kan na 
verwerking dan ook geen reden meer zijn tot klacht. Bij elke bestrating dient u er rekening mee te houden dat deze 
gevoelig kan zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en 
verwerken zorgvuldig te behandelen. Laat de verpakking tot aan de verwerking zoveel mogelijk intact, vroegtijdig 
verwijderen van de verpakking kan leiden tot het ontstaan van kalkuitbloei en beschadiging. Schuif bestrating nooit 
over elkaar heen en gebruik het juiste straatmaker gereedschap.

Het zandbed.
Het zandbed dient minimaal 20 cm dik te zijn. Gebruik hiervoor het Gardenlux straatzand dat vrij is van verontreiniging. 
Bij verwerking van tegels die voorzien zijn van een coating of impregnering is het aan te raden om de bovenste laag 
van het zandbed met minimaal 5 cm metselzand op te hogen. Dit geeft een betere drainering en zorgt er voor dat 
tegels minder vocht opzuigen vanuit het zandbed waardoor kalkuitbloei en kleurterugloop sterk wordt verminderd. 
Het zandbed dient u voor een stevige ondergrond goed aan te trillen met een trilapparaat. Wanneer u het zandbed 
wilt verstevigen dan kunt u het stabiliseren met cement. Gebruik hiervoor uitsluitend trascement. Strooi door de 
bovenste laag van het zandbed droge trascement en hark dit enkele centimeters diep door het zandbed heen. Gebruik 
hierbij geen water, want dan wordt het zandbed al hard voordat u de bestrating heeft verwerkt. Let er wel op dat u 
het zandbed op afschot van minimaal 1 cm per strekkende meter laat aflopen. Dit zorgt voor een goede afwatering. 
Verwerk siertegels nooit in vast cement, en verlijm ze nooit met tegellijm op een vaste ondergrond (beton). Door deze 
wijze van verwerking komen tegels te vast te liggen, waardoor er spanningen (uitzetten of krimpen) ten gevolge van 
onder meer temperatuurwisselingen kunnen ontstaan. Hierdoor kunnen tegels scheuren en beschadigingen gaan 
vertonen. Bij deze verwerking worden dan ook geen reclamaties aanvaard.

bestraten.
Nadat u het zandbed heeft verdicht kunt u beginnen met het bestraten. Zet de lijnen van het te bestraten oppervlak 
goed uit en zorg dat u opsluitbanden langs de rand van uw bestrating plaatst. Plaats de opsluitbanden circa 1 tot 2 cm 
lager dan de bovenkant van uw bestrating, mocht uw bestrating later iets verzakken dan steken de opsluitbanden niet 
boven uw bestrating uit. Let er wel op dat u de bestrating niet aan alle kanten strak opsluit. Net als hout en ijzer kent 
beton ook een vorm van krimp en uitzetting. Zorg er dus voor dat er rondom uw terras wat ruimte is waarin de tegels 
zich kunnen zetten. Begin altijd met het bestraten vanuit een haakse hoek en blijf ook altijd haaks werken. Zorg er voor 
dat de voegen altijd in een mooie rechte lijn blijven lopen. Dit voorkomt dat hoeken van de tegels kunnen beschadigen 
wanneer de voegen niet op elkaar aan sluiten. Tegels die niet voorzien zijn van een facet/vellingrand of afstandhouders 
moet u met minimaal een voegbreedte van 2/3 mm verwerken. Dit voorkomt afblussen of beschadiging van de randen. 
Werk altijd vanaf de reeds geplaatste tegels en zorg dat deze vrij blijven van zand. Zand kan namelijk krasjes veroorzaken 
als dit bovenop de bestrating ligt. Bij levering van meerdere pakketten tegels dient u de pakketten te mengen om zo 
een optimale kleurschakering te verkrijgen. Tegels kunt u met een rubber hamer (liefst wit rubber) inkloppen in het 
zandbed. Tegels mag u nooit aftrillen met een trilapparaat. Tegels die u op maat moet zagen (nooit knippen) doet u met 
een diamantzaag. Doe dit met water, maar zaag nooit op het werk zelf. Zaagslijpsel hecht zeer snel op uw bestrating en 
laat zich moeilijk verwijderen. Maak de tegels na het zagen ook direct goed schoon.
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PRODUCT
Bostik Kunstgras Lijmtape GO100 is een zeer sterk klevende

enkelzijdige butyltape. De 1,0 mm dikke tape vormt direct

een solide verbinding. Kleur groen.

TOEPASSINGEN
Bijzonder geschikt voor het verbinden van delen kunstgras.

EIGENSCHAPPEN
- Groene butyllaag op een sterke non woven rugzijde.

- Release liner: gesiliconiseerd PP folie.

- De kleeflaag is goed verouderingsbestendig en blijft

 flexibel bij hoge en lage temperaturen.

- Enkelzijdig klevende tape.

- Solvent vrij.

- Bevat geen bitumen.

- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

VERWERKING
Rol het kunstgras uit en trek eventuele plooien recht. Let op

de vleug (de richting waarin de sprieten staan) indien er

meerder stukken aan elkaar gelijmd moeten worden. Zorg

dat de vleug van de rollen in dezelfde richting liggen. Sla nadat 

het kunstgras op de juiste plek ligt de delen kunstgras terug 

en snijd van beide zijden ongeveer 2/3 cm af. Leg het kunstgras 

vervolgens weer terug tegen elkaar en controleer of het 

goed ligt. Klap de te verbinden delen kunstgras daarna weer 

ongeveer 30 cm terug. Rol de Bostik Kunstgras Lijmtape GO100 

af en leg deze onder de naad op de ondergrond. Vervolgens 

de schutfolie verwijderen en sla het het kunstgras terug om 

vervolgens op de lijmtape te bevestigen. Na het aanbrengen 

goed aandrukken.

Let op:

Het is belangrijk dat als de lijmtape aangebracht wordt er

ongeveer 3 mm ruimte overblijft tussen de te verbinden

stukken kunstgras. Dit zorgt ervoor dat de stukken

kunstgras naadloos aan elkaar gelegd kunnen worden.

Het kunstgras en de lijmtape dienen bij applicatie droog te

zijn.

OPSLAG EN STABILITEIT
Houdbaarheid is 24 maanden na productiedatum. Opslaan in

een droge, goed geventileerde omgeving met een maximum 

temperatuur van +30°C. Opslag boven +40°C kan leiden 

tot een moeizaam verwijderbare release liner. Opslaan in 

onaangebroken orginele verpakking. Opslaan op een donkere 

plek (voorkom zonlicht).

INFORMATIEAANVRAAG
Veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewercs.com 

verkrijgbaar.

- Groene kleur

- Direct te gebruiken

- Hecht uitstekend op vrijwel alle voorkomende

 ondergronden

- Eenvoudig aan te brengen

- Heeft een permanente kleefkracht

- Verwerking vanaf 5°C, verwarming voor of tijdens

 applicatie niet nodig

VOORDELEN

HOOGWAARDIGE BUTYLTAPE VOOR HET PLAATSEN VAN KUNSTGRAS

Kunstgras Lijmtape GO100

PRODUCT 
Gardenlux Grass Art Lijmband Zelfklevend is een zeer sterk 
klevende enkelzijdige butyltape. De 1,0 mm dikke tape vormt 
direct een solide verbinding. Kleur groen.

TOEPASSINGEN 
Bijzonder geschikt voor het verbinden van delen kunstgras.

EIGENSCHAPPEN
- Groene butyllaag op een sterke non woven rugzijde;
- Release liner: gesiliconiseerd PP folie;
- De kleeflaag is goed verouderingsbestendig en blijft 
   flexibel bij hoge en lage temperaturen;
- Enkelzijdig klevende tape;
- Solvent vrij;
- Bevat geen bitumen;
- Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

VERWERKING 
Rol het kunstgras uit en trek eventuele plooien recht. Let op 
de vleug (de richting waarin de sprieten staan) indien er 
meerdere stukken aan elkaar gelijmd moeten worden. Zorg 
dat de vleug van de rollen in dezelfde richting liggen. Sla 
nadat het kunstgras op de juiste plek ligt de delen kunstgras 
terug en snijd van beide zijden ongeveer 2/3 cm af. Leg het 
kunstgras vervolgens weer terug tegen elkaar en controleer 
of het goed ligt. Klap de te verbinden delen kunstgras daar-
na weer ongeveer 30 cm terug. Rol de Gardenlux Grass Art 
Lijmband af en leg deze onder de naad op de ondergrond. 
Vervolgens de schutfolie verwijderen en sla het het kunstgras 
terug om vervolgens op de lijmtape te bevestigen. Na het 
aanbrengen goed aandrukken.

Let op: 
Het is belangrijk dat als de lijmband aangebracht wordt 
er ongeveer 3 mm ruimte overblijft tussen de te verbin-
den stukken kunstgras. Dit zorgt ervoor dat de stukken 
kunstgras naadloos aan elkaar gelegd kunnen worden. Het 
kunstgras en de lijmband dienen bij applicatie droog te zijn.

OPSLAG EN STABILITEIT 
Houdbaarheid is 24 maanden na productiedatum. Op-
slaan in een droge, goed geventileerde omgeving met een 
maximum temperatuur van +30°C. Opslag boven +40°C 
kan leiden tot een moeizaam verwijderbare release liner. 
Opslaan in onaangebroken orginele verpakking. Opslaan 
op een donkere plek (voorkom zonlicht).

INFORMATIEAANVRAAG 
Voor meer informatie over de verwerking met Gardenlux 
Lijmband, neem contact op met onze experts. 


