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› Geïntegreerd sluit- en montagesysteem
› Antislip
› Parkeerplaatsen, fietspaden, noodwegen,

manoeuvreerterreinen, parken, sportterreinen, voetgangersgebieden, kampeerplaatsen, heliport, erosiebescherming van oevers... voor privé, openbaar, collectief, industrieel,
commercieel gebruik en voor de toegang voor voertuigen van hulpdiensten.
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TMP CONVERT JOUPLAST is ten strengste verboden en zal worden bestraft. TMP CONVERT JOUPLAST behoudt zich het
recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.
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STAPPEN VOOR DE INSTALLATIE
AANBEVELINGEN

› KEUZE VAN GEOTEXTIEL
› Klasse 2 en 3 voor toegang tot de woning,
kleine parkeerplaatsen, licht voertuigverkeer
› Klasse 4 voor parkeerplaatsen, of het verkeer
van bestelwagens, vrachtwagens of tractoren
We verwijzen ook naar de functie (scheiding/
filtratie/bescherming) met betrekking tot de
relatie tussen zijn oppervlaktemassa (gr/m²) en
de treksterkte (Kn/m, afhankelijk van het gewicht
van het granulaat dat het ondersteunt).

› PLAATSING VAN GAZON
› De keuze van het aan te planten gazon moet
gebeuren in functie van de met GREENPLAC®
uitgeruste oppervlakte. Hoe drukker de doorgang, hoe
resistenter het gazon zal moeten zijn. De groeitijd is ook
van essentieel belang en moet worden gerespecteerd.
Ze kan schommelen tussen 45 en 90 dagen.
› Het is aanbevolen om in het voorjaar (midden
april tot eind mei) of in de herfst (september en
oktober) te beginnen met de aanplanting.
› Het is aanbevolen om elke 3 dagen water te
geven en het gazon goed in de gaten te houden.

WOORDENSCHATLIJST
VERBETERDE ONDERGROND
Dit is de ondergrond van de zone waarop de
platen zullen worden geplaatst. We spreken
van gestabiliseerde ruwe grond, «ontdaan van
planten om hun draagvermogenskenmerken
homogeen te houden zonder extra
toevoegingen».
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AFBAKENING VAN DE ZONE
› Creëer de randen van het gebied in de gewenste
vorm, waarbij de hoogtes worden uitgelijnd met een
laserniveau. de gewenste vorm, waarbij de hoogtes
worden uitgelijnd met een laserniveau.

WATERAFVOERENDE FUNDERING
Onderste funderingslaag die de afvoer van
regenwater mogelijk maakt.
BOVENSTE FUNDERING
Oppervlaktefundering waarop de
GREENPLAC®-platen worden geplaatst.

Veiligheid staat voorop! Het gebruik
van een veiligheidsbril en beschermende
handschoenen wordt aanbevolen.

› ONDERHOUD VAN HET GAZON
› Bemesting: een langwerkende meststof kan
twee keer per jaar (voorjaar/ najaar) worden
toegediend.
› Maaien: het is aanbevolen om regelmatig te
maaien en ongeveer 5 cm boven GREENPLAC®
te laten staan

› COMPATIBILITEIT
› Compatibel met ALVEPLAC® en DELIMA®
boordstenen
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Advies van een professional:
Ook de volgende gereedschappen kunnen
worden gebruikt:
- Trilplaat
- Minigraafmachine

VOORBEREIDING
ONDERGROND

VAN

DE

VERBETERDE

› Graaf 20 tot 70 cm van de grond weg, afhankelijk
van het voorziene gebruik van de zone. De diepte
varieert afhankelijk van de circulatie die moet
ondersteund worden:
› Toegang tot de garage: 20 tot 25 cm
› Parkeerplaats: 25 tot 30 cm
› Toegang voor brandweermannen: 40 tot 45 cm
› Zware vrachtwagens: 45 tot 55 cm
› Druk aan met een trilplaat
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INSTALLATIE VAN HET GEOTEXTIEL
› Plaats een geotextiel op de verbeterde
ondergrond.
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AFWERKINGSLAAG
› Bedek de bovenste fundering met een dunne
laag van het type 0/5 of 0/10 voor 4 tot 5 cm
› Druk aan met een trilplaat
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BEMESTINGSSUBSTRAAT
› Plaats een bemestingssubstraat over de hele
zone.
› Druk aan met een trilplaat
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WATERAFVOERENDE FUNDERING
› Leg een waterafvoerende funderingslaag van
15 tot 55 cm dik op de verbeterde ondergrond,
bestaande uit een 30/60 of
40/80 afhankelijk van of het verkeer bestaat uit
lichte of zware vrachtwagens.
› Druk aan met een trilplaat
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BOVENSTE FUNDERING
› Plaats een bovenste funderingslaag van 10 tot 20
cm dik op de waterafvoerende fundering, bestaande
uit een mengsel van grind van type 30/60 tot 70%
en fijn (zand) tot 30%.
› Druk aan met een trilplaat
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INSTALLATIE VAN GREENPLAC®-PLATEN
› Monteer de GREENPLAC®-platen met behulp
van het klemsysteem
› Plaats de «mannelijke» tegel met de pen naar
u toe en klem de «vrouwelijke» tegel erop.
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BIJZONDERE GEVALLEN
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PLAATSING VAN GAZON

GEBRUIK VAN DE SIGNALISATIEPALEN

› Vul de cellen ruimschoots met groeisubstraat
en besproei met water.

Plaats de palen in de cellen in functie van de
gekozen locatie (voorbeeld: parkeerplaats).

› Zaai het gazon met brede gebaren.
› Druk aan met een rol
› Besproei met water voor een goede
beworteling en om een vruchtbare ondergrond
te garanderen
De structuur moet een maand rusten voor
gebruik.

BIJZONDERE GEVALLEN
INSTALLATIE OP EEN HELLING
› Mogelijk voor rijweg tot 5%.
› Gebruik de 4 ankerpennen die in elke plaat zijn
geïntegreerd.
› Knip de penaansluitingen los.
› Plaats vervolgens de pennen in de positie die op
de achterkant van de plaat is aangegeven.

SNIJDEN VAN DE GREENPLAC®
Pas de platen aan randen of bomen aan door
ze met handgereedschap te snijden.
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Franse fabrikant
Sinds 1986 is JOUPLAST® de toonaangevende Franse fabrikant van
tegeldragers voor terrassen.
Vandaag is ons aanbod uitgebreider en richt het zich op alle
buiteninrichting.
De reputatie van de JOUPLAST®-producten is het resultaat van
de sterke expertise van ons technisch team en de bereidheid om
te voldoen aan de eisen en behoeften van de professionals in de
tuinarchitectuur.
JOUPLAST® is het handelsmerk van :

ONZE WENS: GEBRUIKERS MAXIMALE VRIJHEID EN GEMAK BIEDEN BIJ
DE CREATIE EN HET ONTWERP VAN HUN PROJECTEN.

www.jouplast.com
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