ACO EasyGarden

Inbouwhandleiding
Hexa Gravel

Regenwater
verdient beter!

www.aco-easygarden.nl

ACO EasyGarden
ACO EasyGarden Hexa Gravel
$E !#/ %ASYGARDEN (EXA 'RAVEL IS EEN HANdig en bijzonder effectief hulpmiddel om uw
grindpad, tuinpartij of laan eenvoudig aan te
leggen en te onderhouden. Het grind blijft
perfect op zijn positie, ook bij zwaardere
(auto) of juist lichte (ﬁetsen) belasting.

$E !#/ (EXA 'RAVEL BIEDT EEN BIJZONDER
effectieve en duurzame oplossing. Het
oppervlak blijft tevens voldoende inﬁltrerend
waardoor het hemelwater hierbij direct
afgekoppeld wordt.

ACO Hexa Gravel:
- Belastbaar tot 300 ton/m2
- Afmeting (L*B*H) 1200 x 1600 x 32 mm
- Per 10 m2 5,6 units benodigd
- Per 1 m2 slechts 80 kg grind benodigd
- Voet, ﬁets, auto en (lichte) vrachtwagen
toepassing
Waterdoorlatend en bijzonder stabiel.

van kiezel / steenslag met een dikte
van 15 tot 25 cm naar gelang de te verwachten belasting. Verdicht deze laag
goed met een trilplaat.

s "EPAAL HET OPPERVLAK WAAR DE (EXA 'RAVEL
moet worden gelegd.
s 'RAAF HET OPPERVLAK UIT TOT EEN DIEPTE VAN
min. 15 tot max. 35 cm bij zwaardere
belasting.
s 0LAATS DE RANDAFBAKENING DIT IS BELANGRIJK
om het pakket op zijn plaats te houden.
'EBRUIK HIERVOOR BIJVOORBEELD BETON
banden.
s 6ERDICHT DE BODEM BIJ VOORKEUR HIERVOOR
een trilplaat gebruiken.
s "RENG INDIEN VAN TOEPASSING DE ONDER
laag aan. De onderlaag moet goed water
doorlatend zijn en kan bestaan uit een mix

1,5 cm grind
3,2 cm ACO Easygarden grindplaat

s "RENG VERVOLGENS AFHANKELIJK VD BELASTING
een 10 cm of 4-6 cm dikke egalisatielaag
AAN 'EBRUIK HIERVOOR ZAND WELKE ZICH
goed laat egaliseren en verdichten.
s ,EG DE (EXA 'RAVEL IN RIJRICHTING MET EEN
steensverband. Let daarbij op dat de geotextiel- strook aan één zijde onder de
volgende unit komt te liggen waardoor
inspoeling van zand wordt voorkomen.
Knip of zaag de platen om deze tussen de
randafbakening in te passen.

Verdichten van de bodem

Fout

s 6UL DE PLATEN AF MET GRIND 'RIND MET
EEN KERN VAN   MM VULT DE (EXA 'RAVEL
platen optimaal. Bij zwaardere
belastingen verdichten.
s "RENG VERVOLGENS EEN MINIMAAL  MM
dikte afdeklaag met een 8-16 mm kerngrootte aan en egaliseer deze.

Goed
aanleggen in steensverband
Pijl geeft de rijrichting aan.

1,5 cm grind
3,2 cm ACO Easygarden grindplaat
4-6 cm zand

10 cm zand

Voor wandel en ﬁetspaden.

15-25 cm kiezel steenslag

Oprit / rijbaan
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Aanbrengen van de vul en deklaag
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