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KUNSTGRAS OOK HAALBAAR 
VOOR PARTICULIEREN
Ik ben een alleenstaande vrouw met een drukke
job en vier jonge kinderen. Er blijft weinig tijd
over om de tuin goed te onderhouden,vooral het
gazon.Steeds dat gevecht tegen mos en onkruid,
verticuteren, mesten, zaaien, wekelijks het gras

afrijden, naar het containerpark, enz.: ik ben het beu. Ik
weet dat er kunstgras gelegd wordt op bv. tennisterrei-
nen en voetbalvelden,maar is dat ook mogelijk bij parti-
culieren? Gaat dat kunstgras lang mee en hoe wordt dit
gelegd?

Rachel Nooten uit Antwerpen

De �rma Grasslook ® lanceerde nog
niet zo lang geleden Grasslook ®

Pro-nature : kunstgras speci�ek
voor de privésector met de na-
tuurlijke uitstraling van echt gras,
dat toegepast wordt bij particulie-
re voor- en achtertuinen,
(dak)terrassen, balkons, veran-
da's, plaatsen waar echt gras
moeilijk groeit bv. rond zwemba-
den, onder bomen, in de schaduw,
onder speeltoestellen,… In tegen-
stelling tot andere arti�ciële gras-
sen voelt Grasslook ® Pro-nature
zacht aan en heeft het verschil-
lende groenschakeringen en
spriethoogtes. Door de unieke
veerkrachtige eigenschappen van
de grassprieten is regelmatig op-
borstelen ook niet meer nodig.
Meteen na het betreden van het
gras komen de grassprieten uit
zichzelf weer rechtop. Optioneel
kunt u het kunstgras instrooien.
Grasslook ® heeft hiervoor Terra�l

TM

ontwikkeld. Een zacht instrooi-
zand met aardekleur dat komaf
maakt met de nadelen van de tra-
ditionele producten rubber (ver-
ontreiniging, geurhinder) en wit
zand (onnatuurlijk uitzicht, ge-
compacteerd). 
We geven de voordelen die Grass-
look® aanhaalt in een notendop
weer:
1. Altijd een goed verzorgd, mooi
groen gazon vrij van droogte- en
modderplekken; dus geen zand-
of groenvlekken meer op schoei-
sel en kledij.
2. Onderhoudsvrij en dus tijdsbe-
sparend: nooit meer maaien, on-
kruid wieden, boorden knippen,
verticuteren, mos bestrijden, be-
mesten etc.
3. Kostenbesparend op water

(sproeien), meststo�en, pestici-
den, aankoop en onderhoud van
tuinequipage, bijzaaien, etc. en
dus op termijn goedkoper dan ge-
woon gras.
4. Milieuvriendelijk: gedaan met
grondwaterbevuiling door che-
mische meststo�en en pesticiden,
lawaai en rookgassen bij het
maaien, minder tuinafval.
5. Kind- en diervriendelijk: min-
der kans op schaafwonden bij val-
partijen door de zachte en veer-
krachtige eigenschappen.
6. Hoge duurzaam- en slijtvast-
heid: een lange levensduur, hoge
uv-bescherming, bestand tegen
chloorwater uit het zwembad, de
uitwerpselen van honden en kat-
ten en het gras kan gerust tegen
een stootje van uw spelende kin-
deren of viervoeter.
7. In principe zo goed als geen on-
derhoud: bladeren of takken kun-
nen eenvoudigweg met een tuin-
bezem, bladblazer/zuiger of ho-
gedrukreiniger verwijderd wor-
den.
Een handige doe-het-zelver kan
met de instructies en begeleiding
van de fabrikant het kunstgras
zelf aanleggen. Afhankelijk van de
situatie moet ook de ondergrond
aangepakt worden. Juist omdat
elke situatie anders is, raden wij u
aan een afspraak te maken om
een kijkje te nemen in de show-
tuin en de toestand van uw tuin te
bespreken met het oog op een
correcte prijso�erte overeen-
komstig uw wensen.

Met dank aan Grasslook ® , 
tel. 03 283 80 80, 
www.grasslook.be 
info@grasslook.be

VERKLEURING VAN BEHANG 
NET BOVEN DE PLINTEN
Sinds geruime tijd is mijn behangpapier ver-

kleurd juist boven de plinten. De verkleuring
voelt niet vochtig aan. Het is wel zo dat er een

nieuwe vloer bovenop een oude gelegd werd.Kan
dit de oorzaak zijn? Hoe kan dit opgelost worden?

Nestor Sleeuwagen uit Aalst

Het is moeilijk om op deze vraag
een sluitend antwoord te geven
zonder plaatsbezoek. Diverse fac-
toren kunnen immers aan de ba-
sis van het probleem liggen. 
• Is de nieuwe vloer, die over de
oude gelegd is, ademend? Het is
best mogelijk dat de oude vloer
ademend was en de nieuwe niet.
In geval van opstijgend vocht uit
de ondergrond zal dit vocht zich
toch via de muur manifesteren.
Dat de verkleuring niet vochtig
aanvoelt, is nog geen garantie. En-
kel een professionele vochtmeter
kan hier uitsluitsel brengen. 
• Is het behang ademend? Of heeft
u niet-ademend vinylbehang ge-

plakt? Hierdoor kan bij vocht ver-
kleuring optreden die zich mani-
festeert in grijs/roze plekken.
• Welke plinten heeft u geplaatst?
Bij pvc-plinten die in aanraking
komen met vinylbehang kan er
migratie optreden tussen de
weekmakers in het vinyl, waar-
door verkleuring ontstaat.
Zoals u merkt, geen eenvoudig
probleem. Spreek best een vak-
man aan, om de situatie ter plaat-
se te evalueren en een professio-
nele oplossing te zoeken.
Met dank aan Campaert NV, 
tel. klantendienst 015/31.49.21, 
info@campaert.be 
www.campaert.be

GEVERNISTE HOUTEN MUUR 
BEHANGEN

Op één van de muren van de trapzaal werd ge-
vernist hout aangebracht in stukken van 40 op

60 cm. Om diverse redenen kan dit hout onmo-
gelijk verwijderd worden. Toch zou ik die muur
graag op een of andere manier met behang be-

dekken. Kan dat? Zo ja, welke types van behang komen
hiervoor in aanmerking? Mag de vernislaag blijven of
moet die afgeschuurd worden? En welke lijm moet ik ge-
bruiken?

A.Debruycker uit Péruweltz

Het bedekken van houten pane-
len met behang zou geen pro-
bleem mogen vormen. Het feit dat
deze panelen gevernist zijn,
vraagt wel enige aandacht. Werkt
u met vinylbehang waarvan de
toplaag 100% dicht is, dan dient u
de vernislaag te breken door deze
op te schuren. Zoniet kan het
vocht uit de behanglijm niet weg,
daar de vinyltoplaag elke evapo-
ratie van vocht verhindert. Werkt
u met andere behangsoorten, bv.
schuimbehang, vliesbehang...

waarvan de toplaag sowieso ade-
mend is, dan hoeft u aan de ver-
nislaag niets te doen. Alle vocht
kan gemakkelijk via het product
zel�n de omgeving verdampen.
Wij raden aan een behanglijm te
nemen, speci�ek ontwikkeld
voor de behangsoort die u wenst
te verwerken. (LiC)
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