Stabiele onderbouw

Solid-Base
TuinVisie heeft met Solid-Base een waterdoorlatende en zeer stabiele onderbouw in haar
assortiment die geschikt is voor alle bestrating en kunstgras. Naast de functie van fundering
kan het ook meteen als afwerklaag gebruikt worden. Solid-Base is een restproduct bij het
opwekken van energie. Omdat Solid-Base geen actieve- of vervuilende stoffen bevat zoals
kalk of cement voorkom je vlekvorming op de bestrating.

• Sterk waterdoorlatend
• Klaar voor gebruik, snel en
eenvoudig te verwerken
• Geen vervuilende stoffen
zoals cement of kalk
• Geen onkruidgroei door
ontbreken actieve stoffen
• Direct stabiel en vriest
niet op

Solid-Base is een zeer licht materiaal met slechts een gewicht van circa
900 kg/m³ en is daarmee uniek want het is lichter dan bijvoorbeeld
lava en puingranulaat. Solid-Base is direct gebruiksklaar, eenvoudig te
egaliseren en makkelijk af te reien. Omdat er geen mortelbed nodig is
bij deze waterdoorlatende onderbouw met een groot draagvermogen,
kan bestrating en kunstgras rechtstreeks op de laag Solid-Base worden
gelegd. Het vervangt namelijk een fundering van gebroken puin en
drainagemortel. Bij bestrating wordt Solid-Base op een laag vulzand
aangebracht zoals je hieronder bij het verwerkingsadvies kunt lezen. Bij
kunstgras wordt een laag van 8 cm Solid-Base direct op de zwarte grond
aangebracht, waarbij het geheel goed aangetrild dient te worden.

TuinVisie biedt zakken van 18 kg aan en
bigbags van 750 kg. Een bigbag van 750
kg is voldoende voor een oppervlak van
ongeveer 10 m² met een laagdikte van 8

Verwerkingsadvies

cm. Solid-Base bevat geen kalk of cement,

Solid-Base verwerken voor alle bestrating is met de

is snel en eenvoudig te verwerken en omdat

onderstaande 4 stappen eenvoudig uit te voeren.

het ook niet uithardt is nabewerken of
zelfs verwijderen zeer eenvoudig. Ondanks

Stap 1.

Leg over het vulzand een anti-worteldoek.

dat het niet uithardt is Solid-Base stabiel,

Stap 2.

Breng een laag van 4 cm Solid-Base aan en

waterdoorlatend en kan het daarnaast niet
opvriezen. Tevens is Solid-Base voordelig

tril dit licht af.
Stap 3.

Breng hierop nog een losse laag van 4 cm

geprijsd ten opzichte van traditionele
funderingen.

Solid-Base aan en rei dit af.
Stap 4.

Leg daarna de bestrating op de Solid-Base.

Stap 1

Stap 2

Instructievideo bekijken?
Scan de QR-code of kijk op
www.tuinvisie.nl/solid-base

Stap 3

Stap 4
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