Geschikt
voor zeer
zware
belasting!

All-in-one oplossing
voor stabiel en spoorvrij grind
Onkruidwerend

Snel te verwerken

Het hoogwaardige anti-worteldoek
(100 g/m2) beschermt tegen
ontkruidgroei van onderaf

Eenvoudig op maat te zagen en een
onderlaag van anti-worteldoek is
reeds geïntegreerd

Zeer sterk

Gemakkelijk te leggen

De grindmatten zijn geschikt voor
zeer zware belasting en zijn op dit
moment de sterkste grindmatten van
de markt!

De grindmatten zijn zeer eenvoudig
aan elkaar te leggen

Waterdoorlatend

Goed recyclebaar

De grindmatten en het worteldoek
zijn waterdoorlatend

Het anti-worteldoek is met een lijmloze
verbinding aangebracht en is van
hetzelfde kunststof als de grindmat

Grindmatten met anti-worteldoek
voor alle soorten grind en split

Ga voor spoorvrij en prettig
beloopbaar grind
Met de EuroGravel PRO is het creëren van een egaal en spoorvrij
grindoppervlak zeer eenvoudig. U heeft geen last van wegzakken of
kuilen en u maakt het geheel extra stabiel en drukvast. Het worteldoek
aan de onderzijde beschermt tegen onkruidgroei van onderaf. Voor
zowel de kleine siertuin als voor grote parkeerterreinen, golfterreinen
en campings de perfecte all-in-one oplossing.

Zeer hoge drukvastheid

Bij onderzoeksinstituut TNO is een test uitgevoerd
die bewijst dat de EuroGravel PRO grindmatten zeer
zwaar belast kunnen worden.
Bekijk het TNO testrapport op www.eurogravel.com

De EuroGravel PRO heeft een bijzonder hoge drukvastheid en is
dus ideaal voor zwaar belaste oppervlakken. Hiervoor is een juiste
(stabiele) ondergrond wel van belang.

Test

Belastbaar tot:

Ongevulde plaat

> 340 ton per m2

Gevulde plaat

> 11.881 ton per m2

Vorst-dooibestendigheid
Conform NEN-EN-1338, geen schade waarneembaar. Het wordt wel
aangeraden het product na het verwijderen van de krimphoezen
binnen 2 weken te installeren en te bedekken.

Specificaties
Afmetingen plaat
Celdiameter
Wanddikte cel
Aantal platen per m2
Aantal m2 per plaat
Gewicht per plaat
Grind/split verbruik
Leverbare kleuren

119 cm

119 x 78.6 x 3 cm

78.6 cm

51mm
onder: 4mm boven: 3mm
1,12 stuks
0,9 m2
3050 gram

Polypropyleen worteldoek
Polypropyleen grindmat

± 75kg per m

2

zwart en wit
Uw EuroGravel dealer:

Formaten grind

min 5mm, maximaal 25mm

Formaten split

min 5mm, maximaal 20mm

Waterdoorlatendheid
worteldoek
Treksterkte worteldoek
(CMD/MD)

100 g/m2
110 l/m2.s (conform EN-ISO-11058)
8 kN/m (conform EN-ISO-10319)
geproduceerd in de EU
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Gewicht worteldoek

