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1. Toepassingen 
 
• Geschikt voor buitentoepassingen 
• Tuinpaden, opritten, parkeerplaatsen (lichte voertuigen) 

 
 

2. Eigenschappen 
 
• Vormt een stevige vlakke grond 
• Gras en bodembedekkende planten kunnen tussen de voegen groeien 
• Natuurlijke en groene uitstraling 
• Ecologisch – regenwater kan gemakkelijk de grond binnendringen 

 
 

3. Beschikbare kleuren en formaten 
 
U vindt alle beschikbare kleuren en formaten op onze website: https://shop.marshalls.be/search?q=grastegel 
 
Alle pakketten worden geleverd in pakketten zonder palletten. 
 
 

4. Plaatsing  
 
• Graaf een koffer uit van +/- 30 cm. 
• Leg een funderingslaag aan van minimum 20 cm steenslag. Deze dikte dient te worden vergroot in functie 

van de verkeerslasten en vorstgevoeligheid. Voorbeelden van waterdoorlatende en relatief sterke 
funderingen: steenslag 0/32 – 0/45 – 0/56, betonpuin 0/32 – 0/45, continue steenslagfundering type I 
(0/40) en II (0/20). Tril dit aan met een trilplaat. 

• Leg dan een mengeling van zand en fijn grind van ongeveer 5 cm en strijk deze glad. Voorbeelden van een 
straatlaag: porfier 0/6,3, gebroken zand 0/4 – 0/6,3, split 1/3 – 2/5 – 2/6,3. In alle gevallen mag het aandeel 
kleiner van 0,063mm maximaal 3% bedragen. 

• Plaats nu de grastegels en tril het geheel aan met een trilplaat. Vul de tegels met een mengeling van zand 
met 10% teelaarde en 30% turf, of een mengsel van grind of steenslag met 1/3 leem. Vul de dal tot op 2 cm 
van de bovenkant. Zaai het gras in en wacht tot de tweede maaibeurt alvorens het geheel te berijden. 

 
Klachten die voortvloeien uit het niet opvolgen van deze voorschriften worden niet aanvaard. 
 
 

5. Onderhoud 
 
Grastegels onderhouden kan je vergelijken met het onderhoud van een gazon. Houd dus het gras sterk en 
gezond. Breng in het begin van het jaar de zuurtegraad naar beneden door het gras te bestrooien met kalk. In de 
overgang naar de lente en naar de winter kan je organische meststof gebruiken. Maai het gras om de twee 
weken. Laat zeker 3 à 5 cm staan. Maai niet als het te droog is. 
 
 

https://shop.marshalls.be/search?q=grastegel
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6. Technische specificaties 
 

Specificatie Waarde 

Totaal groen oppervlak:  minimaal 40% 

Perforaties: 8 perforaties gelijk aan 90x90 mm 

Afwerking bovenvlak:  kleine dwarsnaden in het bovenvlak 

 
 
Geen DOP van toepassing. Voorschriften volgens PTV 121 
 
 

7. Algemene productinformatie 
 
U vindt de algemene productinformatie op onze website. 
 
We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten en dus behouden wij ons het 
recht om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. 
 
De laatste update is steeds terug te vinden op onze website: www.marshalls.be.  

https://marshalls.be/wp-content/uploads/2021/11/Algemene-product-informatie_NL.pdf
http://www.marshalls.be/
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