Onderhoud

Handleiding voor het onderhoud van Royal Grass® kunstgras

enjoy perfection

Onderhoud Royal Grass®
Het kunstgras ligt er en ligt er ongetwijfeld prachtig bij. Tijd om er lekker van te gaan
genieten. Om te zorgen dat u dat blijft doen, hebben wij een aantal tips voor u op een rijtje
gezet. Tips om te zorgen dat het gras er heel lang heel mooi uit blijft zien.
Heeft kunstgras dan onderhoud nodig?
Ja, ook kunstgras heeft onderhoud nodig. Maar, wees gerust: dat onderhoud is echt
minimaal. Misschien heeft u een boom in de tuin staan. Die verliest in het najaar haar
bladeren. Moet u die opruimen als die op het gras vallen? En wat als de hond op het gras
plast? En hoe zorgt u dat de grasvezels weer overeind gaan staan als ze door intensief
gebruik wat zijn gaan liggen? Het zijn voorbeelden van vragen waar u in dit boekje
antwoord op krijgt.
Staan er vragen bij die niet worden beantwoord of is een antwoord u toch niet helemaal
duidelijk: neem dan gerust contact op met Royal Grass® of met uw installateur.

Tip 1
Verwijder bladeren en takjes
van het gras
Eerst even dit: blad op het gazon is totaal niet
schadelijk voor het kunstgras. Het risico bestaat
alleen dat het blad ophoopt en dat het water dan
minder goed weg loopt in de grond. Bovendien
kunnen bladeren en takjes zaadjes dragen. Als u de
bladeren en takjes laat liggen, kunnen die zaadjes
gaan kiemen. Dat is nog niet erg, hoor. Onkruid is
heel gemakkelijk te verwijderen. Maar als u zorgt
dat uw gras schoon is, dan voorkomt u dat zaden
gaan kiemen.
Hoe verwijdert u bladeren en takjes?
Heel simpel. Zoals u die ook van uw stoep
verwijdert: met een harde bezem, hark of
bladblazer. Kunstgras dat niet met zand is
ingestrooid, zoals kunstgras op uw gazon of terras,
kunt u zelfs met een stofzuiger schoonmaken.

Tip 2
Verwijder onkruid
Met kunstgras heeft u veel minder last van onkruid
dan met natuurgras. Toch kan het zijn dat u af en
toe wat onkruid heeft. Zaadjes die aan zijn komen

waaien of die via bladeren of takjes op het gazon

Hoe verwijdert u mos en algen?

terecht zijn gekomen, kunnen zich in het gazon

Lukt plukken niet, gebruik dan een milieuvriendelijk

nestelen en daar gaan ontkiemen. Vooral in de

verdelgingsmiddel. Die zijn er namelijk ook volop.

spleetjes tussen het gazon en het terras of de

Bimos en GreenClean zijn daar voorbeelden van.

stoep is daar wat ruimte voor.

Breng dit aan op het mos, laat het een dag intrekken en u verwijdert het mos moeiteloos met een

Hoe verwijdert u onkruid?

harde borstel. Lees voor gebruik wel goed de

Meestal zult u het onkruid al met de hand kunnen

gebruiksaanwijzing. En heeft u vragen: laat u door

plukken; met wortel en al zelfs. Onder het

de verkoper adviseren of bel even met de

kunstgras ligt namelijk brekerzand. Dat is heel los

installateur van uw kunstgras.

zand, waar de wortels van het onkruid zich niet in
vast kunnen ‘bijten’.

Tip 4

Lukt dat nu onverhoopt niet of heeft u relatief veel

Verwijder urine en uitwerpselen

last van onkruid, dan kunt u een onkruidverdelger
gebruiken. Let wel: er zijn heel veel soorten verdel-

Als uw huisdier het gazon heeft gebruikt als open-

gers op de markt. Ons advies: gebruik een

baar toilet? Is dat dan erg? Nee, hoor. Niet voor het

milieuvriendelijke variant. Twijfelt u: laat u dan in

gazon. Tenminste: als u het gras eventjes schoon

de winkel adviseren of bel even met uw installa-

maakt. Uitwerpselen die blijven liggen, kunnen na-

teur.

melijk gaan schimmelen en urine kan gaan stinken,

Tip 3
Verwijder mos en algen

met name in de warmere maanden van het jaar.
Hoe maakt u uw gazon weer schoon?
Uitwerpselen ruimt u op een zelfde manier op als
dat u dat in de openbare ruimte doet: met een

De kans dat er mos of algen groeien op uw

zakje of bakje. Let wel: zorg dat u na het

kunstgras, is heel klein. Toch willen we daar even

verwijderen van de uitwerpselen het gras even

bij stilstaan. Mos en algen worden namelijk nog

naspoelt met water. Voor urine geldt hetzelfde ad-

wel eens bestreden met javel (bleekwater). Ons

vies: spoel het plekje even goed schoon met water.

advies: doe dit niet! Javel schaadt het milieu,.

U hoeft niet bang te zijn dat het gazon verkleurt.
Om de geur te

neutraliseren kunt u een oplossing van witte azijn

kent. Dat betekent dat de vezels (de ‘grassprietjes’)

in lauw water gebruiken. Nog beter is: GeurNeutra.

langer overeind blijven staan dan van enig ander

Dat is een milieuvriendelijk middel dat u in iedere

kunstgras. Toch zult u merken dat ook uw vezels

bouwmarkt kunt kopen.

na verloop van tijd wat gaan ‘hangen’ of ‘liggen’.

Tip 5
Vermijd contact met zuren, verf,
lijm en vuur

Dat gebeurt vooral als uw gazon intensief gebruikt
wordt.
Hoe geeft u uw gazon zijn veerkracht weer terug?
Heel simpel: door het kunstgras af en toe lichtjes te
borstelen met een harde bezem. Doe dat bij

Kunstgras is een kunststof product. En u weet: als

voorkeur bij een temperatuur van minimaal 15°

kunststof in contact komt met zuren, verf, lijm en

Celsius en tegen de pool in. U schudt het gras dan

vuur, dan tast u dat product aan. Dat geldt ook voor

als het ware weer ‘wakker’. Het krijgt dan direct zijn

uw kunstgras. Het zal verkleuren, verschralen of –

oorspronkelijke vitaliteit terug.

bij contact met vuur – verschroeien.
Hoe vaak u het gras moet borstelen, hangt af van
Kunt u die schade herstellen?

de kwaliteit kunstgras die u heeft gekozen en van

Ja. Wij raden u aan om een stukje kunstgras in

de intensiteit waarmee het gazon wordt gebruikt.

reserve te houden. Dat kan een restje snijafval zijn

Een sierkunstgras dat wordt gebruikt als speelgras

bijvoorbeeld, dat u bij het leggen van het kunstgras

zal vaker opgeborsteld moeten worden dan een

over heeft gehouden. Als uw gazon dan schade

gras dat is ontwikkeld als speelgras. Speelgras is

oploopt, dan kunt u dat gebruiken om het gazon te

namelijk veerkrachtiger en herstelt zich uit zichzelf

herstellen of te laten herstellen. Realiseert u zich

al veel sneller.

wel dat het plekje altijd herkenbaar zal blijven.

Tip 6
Borstel uw gazon af en toe op
U heeft gekozen voor Royal Grass® kunstgras. Dat
is een kwaliteit die in veerkracht zijn gelijke niet

Uiteraard gaat het effect van opborstelen niet
onbeperkt op. Mede afhankelijk van de kwaliteit
gras en hoe intensief u het gras gebruikt, zal het
effect afnemen met het ouder worden van het gras.

Tip 7
Controleer uw kunstgras
regelmatig
Om uw kunstgras mooi te houden, heeft het
aandacht nodig. Dat heeft u in deze brochure
kunnen lezen. Naast de tips die wij u hier hebben
gegeven, hebben we nog één tip meer: controleer
uw kunstgras regelmatig:
•

Heeft u een kunstgras dat met zand of
granulaat is ingestrooid: controleer dan of er
nog genoeg zand op het gras ligt.

•

Staan de vezels nog mooi overeind?

•

Heeft het gras nog zijn mooie, uniforme
uitstraling?

•

Zijn er plekjes die om wat voor reden dan ook
beschadigd zijn geraakt of zijn verkleurd?

•

Ligt er modder of vogelpoep op het kunstgras?
Verwijder het en spoel het gras even schoon.

Twijfelt u of heeft u vragen waar u het antwoord
zelf schuldig op moet blijven: aarzel dan niet om te
bellen met Royal Grass® of uw installateur.

Royal Grass® richt zich al sinds begin deze eeuw
exclusief op kunstgras. Het merk staat bekend als een
van de meest innovatieve ter wereld. Het ontwikkelde
onder meer de V-shape en de revolutionaire MiNT®technologie, twee innovaties die in belangrijke mate
bij hebben gedragen aan de groeiende populariteit van
kunstgras.

outdoor
happiness
Gekopieerd
van de natuur,
de exclusieve
V-Shape.

De ruggengraat zorgt
dat de grasvezel
mooi rechtop staat.

De micro-nerven geven de
grasvezel een matte, zijdeachtige
kleur. De reflectie van licht
wordt door deze unieke
technologie sterk gereduceerd.
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