
Kunstgras MGA Leginstructies en onderhoud. 

MGA Kunstgras is eenvoudig zelf te leggen. Als het echter gaat om het leggen van kunstgras 

op een groot oppervlak met veel hoeken en naden, adviseren wij het leggen over te laten 

aan een deskundige. 

Vooraf 

Inzanden of instrooien is bij de MGA kunstgrassoorten niet strikt noodzakelijk. Wij raden het 

echter wel aan. Kunstgras kan door weersinvloeden krimpen of uitzetten. 

Door het inzanden kan dit grotendeels voorkomen worden. 

Bij gebruik heeft kunstgras normale slijtage, ook wel platliggen genoemd. Dit is afhankelijk 

van de intensiteit waarmee het kunstgras gebruikt wordt. Extra opborstelen met een harde 

borstel of veger helpt, of gebruik eventueel een borstelmachine. Het snijden van kunstgras 

gaat makkelijk met een Stanleymes. Voor het maken van naden kunt u plaktape of lijmband 

voor componentenlijm gebruiken. 

 

Let op: de ondergrond moet ca. 1,5 cm lager liggen dan kantopsluiting. Wanneer het 

kunstgras aansluit op een andere grondsoort, kunstgras ± 2 cm hoger laten vallen.  

 

  

 Graaf de bestaande grasmat zo vlak mogelijk af. 

 Egaliseer de grond hierna zo nodig met een hark of een lat / rei en vervolgens met 

ophoogzand. 

 Wals of tril de grond aan met een lichte wals of trilplaat. 

 Rol geovlies/onderdoek uit over de ondergrond en snijd het op maat. 

 Rol het kunstgras uit. Let er daarbij op dat de poolrichting naar het aangezicht wijst. 



 Wanneer er naden gemaakt moeten worden, snijdt u het kunstgras op de rug schoon 

met een stanleymes. 

 Schuif de gesneden kanten naar elkaar toe, zodanig dat er niet meer dan 3mm 

tussenruimte overblijft. 

 Rol de plaktape uit tussen de naad. 

 Rits de naad dicht en loop met poolrichting mee over het kunstgras om het goed te 

verlijmen. 

 Hierna kan het instrooizand worden aangebracht. Volg bij het verdelen van het zand 

de poolrichting. Dit kan met een stripper of bezem. 

 Hark het instrooizand vervolgens met een hark tegen de poolrichting tussen het 

kunstgras. 

 Breng (afhankelijk van de toepassing) een tweede laagje instrooizand aan. 

Schoonmaak en onderhoud 

 Een of twee maal per jaar afspuiten met de tuinslang is voldoende. 

 Bladeren en takjes verwijdert u met een bladhark, bezem of blazer. 

 Borstel het kunstgras op met een nylon bezem en vul het instrooizand aan als dat 

nodig is (met name onder schommels en op de plaats van een vaste loop). 

 Let op vervuiling uit borders (grond, onkruid, blad) en verwijder die vervuiling. 

Brandveiligheid 

Let op met brandende voorwerpen zoals sigaretten, hete kolen van de BBQ, vuur van een 

vuurkorf en dergelijke. Ook tegen bijtende chemische stoffen is het kunstgras niet bestand. 

Er kunnen schroeivlekken ontstaan in het kunstgras, het gras zal echter geen vlam vatten en 

brand veroorzaken. Niet voor niets wordt kunstgras veelvuldig gebruikt bij de start- en 

landingsbanen op luchthavens. 

 


