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      VERWERKINGSADVIES Kunstgras 
  

    
Controle vooraf  
Controleer voordat u begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product 
onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u dan direct tot Kooyman B.V. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het 
product toch overgaat tot verder uitpakken en/of verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product 
geaccepteerd. Fabrikant en Kooyman B.V. moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld 
eventuele zichtbare gebreken op te lossen. 
 
Kunstgras aanleggen 
Royal Grass kunstgras heeft een prachtige natuurlijke uitstraling en verdient het om vakkundig aangelegd te worden. Het 
leggen van kunstgras vereist echter de nodige kennis en kunde. Kunstgras leggen door een door Royal Grass erkende 
specialist is de beste manier om er zeker van te zijn dat uw gazon zo strak mogelijk ligt. 
 
Bij kunstgras leggen moet u onder andere rekening houden met de ondergrond en de waterafvoer. Het gras dient op de 
juiste manier op maat gesneden te worden en het maken van de naadverbindingen is een uiterst secuur werk. De bij 
Royal Grass aangesloten tuinspecialisten weten exact hoe zij ervoor kunnen zorgen dat uw grasmat perfect ligt. Wij 
kunnen u in contact brengen met een ervaren hovenier. 
 
Ondergrond kunstgras 
Rekening houden met de ondergrond is van cruciaal belang bij het aanleggen van uw kunstgras. De ondergrond dient het 
gewicht te kunnen dragen en moet bovendien het water af kunnen voeren. Royal Grass kunstgras is aan te leggen op 
vrijwel ieder soort bodem, van zandgrond tot balkons en dakterrassen. In sommige gevallen is het echter wel belangrijk 
vooraf enkele aanpassingen te doen. 
 
Een ervaren hovenier legt uw kunstgras op de wijze die het best is voor het gras en neemt daarbij de ondergrond, het 
type kunstgras, de snijranden en verbindingen in ogenschouw. Hij zorgt dat het water goed wegloopt, dat de grasmat niet 
kan schuiven en houdt rekening met andere factoren die van belang zijn. Hierdoor bent u verzekerd van een gazon dat er 
vanaf het begin prachtig bij ligt en – nog belangrijker – niet alleen mooi is, maar ook mooi blijft. 
 
Zelf kunstgras leggen 
Bent u zelf handig in de tuin, met het leggen van bestrating en klust u regelmatig? Dan kunt u er ook voor kiezen om het 
kunstgras leggen zelf te doen. Zorg er wel voor dat u goed bent voorbereid, u alles weet over de ondergrond en het juiste 
gereedschap in huis heeft. 
 
Kunstgras onderhoud 
Iedereen kent wel het grote voordeel van het minimale kunstgras onderhoud. Onderhouden van natuur gras kost veel tijd 
en vaak geld, denk aan bij zaaien, bemesten, verticuteren en sproeien. Royal Grass kunstgras heeft slechts een 
minimum aan inspanningen nodig. Maar om ook uw kunstgras gazon in een goede conditie te behouden moet u wel wat 
kunstgras onderhoud uit voeren. Het schoonhouden van uw gras is het belangrijkste kunstgras onderhoud. 
 
Schoonhouden 
Wanneer er bladeren op uw kunstgras gazon waaien, dan raadt Royal Grass aan deze te verwijderen. Hierdoor voorkomt 
u dat er zaadjes gaan ontkiemen op uw grasmat. Gebruik voor het aanvegen een harde bezem. Hierdoor zorgt u tevens 
dat het gras weer mooi rechtop gaat staan. Want regelmatig gebruik heeft als gevolg dat het gras plat gaat liggen. 
Daarom raden wij aan uw gazon een paar keer per jaar op te borstelen. 
 
Mocht het toch voorkomen dat er onkruid begint te woekeren, dan dient u dit met de hand of met een hark te verwijderen. 
Wanneer er onverhoopt sprake is van hardnekkige onkruidgroei, maak dan gebruik van biologisch 
onkruidverdelgingsmiddel. 
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Huisdieren 
Royal Grass kunstgras is zacht, schoon en gegarandeerd veilig. Hierdoor is het uitermate geschikt voor huisdieren. 
Ontlasting van huisdieren op het kunstgras kunt u voor uw eigen hygiëne het best direct opruimen. De plek van het 
ongelukje kunt u vervolgens naspoelen met lauwwarm water. 
 
Tips voor kunstgras onderhoud 
Kunstgras onderhoud is belangrijk om uw gazon zo lang mogelijk mooi te houden. Daarom heeft Royal Grass de 
belangrijkste zaken met betrekking tot kunstgras onderhoud op een rijtje gezet. 

 Verwijder bladeren en takken 

 Verwijder onkruid 

 Mos en algen verwijderen 

 Opruimen en schoonmaken uitwerpselen en urine 

 Zuren, verf en lijm op het kunstgras vermijden 

 Kunstgras zo nu en dan borstelen 
 
Wij wensen u veel plezier van uw nieuwe tuin!  
 
Het team van Kooyman B.V. 
 
 
 
 
 
 


