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INSTALLATIERICHTLIJNEN 
GRAVEL PRO PLAAT VOOR SPLITTOEPASSING

Fundering
Aanbrengen van een stabiele en waterdoorlatende fundering (bijvoorbeeld 4/40), eventueel versterkt met Tensar 
wapening. Dikte fundering afhankelijk van de beoogde belasting. Toplaag geëgaliseerd.

Scheidingsdoek
Aanbrengen van Polyfelt TS 50 als scheiding tussen funderingslaag en zand.

Zand
Aanbrengen van een stellaag van max. 5 cm voldoende verdicht zand (min. 95% proctor), waterpas. 

Gravel PRO platen
Installeren van de platen, zonder afschot, in verband met geotextiel naar beneden. Houd rekening met uitzetting. 
Voldoende ruimte vrijlaten bij obstakels  zoals bomen, opsluitbanden, verankerd tuinmeubilair enz. 

Split/grind
Aanbrengen van split of grind met een overhoogte van 1 cm.
De te gebruiken gradatie is afhankelijk van de toepassing en belasting (zie technische gegevens).

Voor de installatie van de Gravel PRO plaat moeten de volgende installatierichtlijnen in acht worden genomen.
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Bij twijfel of eventuele vragen kunt u altijd contact opnemen met een van onze vestigingen.

Stabilisatiedoek
Aanbrengen van een geweven geotextiel minimaal Geolon PP40. Gewicht en treksterkte te bepalen door aannemer. 
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Technische omschrijving

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld,
nochtans kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend.

*   Kan afwijken door uitzetting en krimp
** Crushtests uitgevoerd door TNO

Gravel PRO is een polypropyleen honingraat plaat geproduceerd d.m.v. gedetailleerde spuitgiettechniek. Hierdoor ont-
staat een sterke en draagkrachtige plaat; esthetisch verantwoord met een consistente wanddikte. Een ultrasoon laspro-
cedé zorgt voor interne sterkte, vooral in horizontale richting.

Om er voor te zorgen dat de steenslag niet door de Gravel PRO plaat weg kan zakken, is onder de plaat een geotexiel 
op thermische wijze aangebracht. Dit maakt de Gravel PRO waterdoorlatend, onkruidwerend en kan in één handeling 
worden geïnstalleerd. Vervolgens kan de Gravel PRO plaat direct met een steenslag worden gevuld.

De platen zijn eenvoudig in elke vorm op maat te zagen met behoud van de sterke honingraat celstructuur. Hierdoor  is 
de Gravel PRO plaat uitstekend te gebruiken rond bomen, struiken of hekwerken. De flexibele plaat is zonder verkeers-
belasting goed toepasbaar bij glooiingen of tegen een talud.

Bij opslag dienen de platen afgedekt te worden ter bescherming tegen UV straling.

Onderhoud

Platen gevuld houden met 1cm overhoogte. Vrij van vegetatie houden. Mechanische en/of fysieke beschadigingen her-
stellen. Zettingen en/of oneffenheden herstellen.

Technische eigenschappen

Afmeting (tolerantie +/- 5%):
Celgrootte:
Wanddikte:
Gewicht:
Druksterkte ongevuld:
Druksterkte gevuld:
Kleur:
Korrelgroote split:

GRAVEL PRO 25
1200 x 800 x 25
44
+/- 1,2
1,17
> 115
> 1000
Wit, zwart
min 4 - max 16
voetgangers/fietsers

Materiaal:
Productiemethode:
Recyclebaar:
Celstructuur:
Geotextiel:
Chemische resistentie:
UV bestendigheid:
Land van herkomst:

Polypropyleen
Spuitgiettechniek
Ja, volledig
Hexagonaal (honingraat)
PET 40gr/m²
Zeer goed
Zeer goed
Nederland

GRAVEL PRO 40
1200 x 800 x 40
38
+/- 1,5
2,33
> 115
> 1000
Wit, zwart
min 4 - max 16
voetgangers/fietsers
min 8 - max 16
lichte autobelasting

GRAVEL PRO 40 (groot)
2400 x 1200 x 40 (LxBxH)
38
+/- 1,5
6,7
> 115
> 1000
Wit, zwart (andere op aanvraag)
min 4 - max 16
voetgangers/fietsers
min 8 - max 16
lichte autobelasting

GRAVEL PRO 30
1200 x 800 x 30
44
+/- 1,2
1,42
> 115
> 1000
Wit, zwart
min 4 - max 16
voetgangers/fietsers
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