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Toepassing

Voor het stabiliseren van terras, oprit etc.

Leveringsvorm

zak à 20 kg. 

Verkrijgbaarheid

Doe-het-zelf 

Product eigenschappen

Twee maal sterker dan enkel cement.

Kleuren

Grijs

Gereedschap

Hark en trilmachine 

Verbruik

Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op parktijkgegeven en dienen derhalve slechts als indicatie. 
Terras    :      8 tot 10 cm ophoogzand + 6,5 kg terras stabilisatie per m2 
Oprit       :    10 tot 18 cm ophoogzand + 13 kg terras stabilisatie per m2 
 
20 kg Terras Stabilisatie is voldoende voor 3 m2 terras bestrating of 1,5 m2 bestrating voor een oprit.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

De ondergrond egaliseren en goed verdichten door aanstampen of trillen.

Strooi de Terras Stabilisatie uit over het verdichte ophoogzand. Hark de Terras Stabilisatie door de toplaag van het ophoogzand en egaliseer het 
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Terras Stabilisatie  855

Voor het voorkomen van verzakkingen van het terras.
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• - Voorkomt verzakking van het terras of oprit

• - Voorkomt onkruidgroei van onder de bestrating



zandbed opnieuw. 
Leg in het gestabiliseerde ophoogzand de bestrating.

Nabehandelen

Na het leggen van de bestrating moet deze worden aangetrild. 
Bij het leggen van een oprit is het raadzaam deze te besproeien na verdichting. 
De oprit is na een week zwaar te belasten.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in gesloten en originele verpakking.

Tips!

Vul voegen van sierbestrating met Beamix Dansand of Dansand Hard om onkruidgroei in de voeg te vermijden.
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Productinformatieblad


