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Toepassingen

  OP PLATTE DAKEN

  PARKING OP ONDERGRONDSE
GARAGE

  BEKLEDEN VAN BESTAAND
BETON OPPERVLAK OF ASFALT

  PAD OP EEN GROENDAK

  TERRASSEN OP FLATGEBOUWEN

Voordelen

  Geringe dikte

  Vlakke onderzijde

  Stabiliseren van grind

  Esthetisch en discreet

  Zeer hoge weerstand

  Licht en gemakkelijk te plaatsen

  Beschermt de waterdichting

  Snelle plaatsing

Doorschijnende kleur 

Nieuw model !
Verbeterde plaatsingsmethode

voor platte daken



De vermelde inlichtingen zijn het resultaat van studies en proeven die u ter goeder trouw worden meegedeeld, maar 
in geen enkel geval een garantie vormen noch onze verantwoordelijkheid engageren, zelf in geval van schending van 
de rechten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de plaatsing van de producten. 
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Gravel
De GravelGrid grindplaat voor platte daken laat toe om duurzame oppervlakken te 
maken die weinig tot geen onderhoud vereisen. Dankzij de perfect gladde onderzijde, 
kan het op elke vlakke ondergrond zoals een plat dak, betonplaat, een voormalige 
bestrating, enz. geplaatst worden. Het biedt bijgevolg een esthetische, stabiele en 
auto-drainerende oplossing aan.

 Esthetisch
De fijne doorschijnende wanden hernemen de tint van het grind om de plaat bijna 
onzichtbaar te maken. Het esthetische maar ook het thermische comfort van het 
gebouw zijn verbeterd door de aanwezigheid van het grind.

 Bescherming van de waterdichting
Dankzij de platte bodem, kan GravelGrid zonder risico op het waterdichtheids-
membraan geplaatst worden. Ze beschermt deze op lang termijn tegen perforatie 
maar ook van het vriesweer en de UV's en verlengt zo de levensduur.

 Geringe dikte
GravelGrid vereist weinig grind voor de opvulling en biedt een stabiliteit met een 
dunne laag (nauwelijks 3 cm). De ideale oplossing om een dak niet te overbelasten 
of extra hoogte te moeten voorzien op een bestaand oppervlak (terras, asfalt, 
betonplaat, enz.).

 Hoge HD-PE kwaliteit
Bestand tegen betreden van voertuigen, ouderdom, UV-stralen en vorst.

Kenmerken
Afmetingen: 114 x 57 x 3 cm

Gewicht: 2,6 kg/plaat

Materiaal: HD-PE [U.V.- bestendig]

Weerstand zonder grind: meer dan 150 t/m²

Kleur: neutraal [doorschijnend]

Gebruiksoppervlak:± 0,65 m²

Palet: 84,5 m² [130 platen]

 Markeerdoppen
Met de markeerdoppen kunnen 
parkingplaatsen of toegangs-
wegen afgebakend worden. De 
doppen moeten voor het opvullen 
van de platen geplaatst worden.

Mogelijke toepassingen
- Plaatsing op een waterdicht beton

GravelGrid mag rechtstreeks op een betondal geplaatst worden.*

- Plaatsing op een waterdicht membraan (bijvoorbeeld een roofing of EPDM)

Een beschermend geotextiel voorzien onder de plaat. (niet-geweven van 300 g / 3 mm is het advies).*

- Plaatsing op een oude beton of een bestaande bestrating

Een legbed in stabilisé plaatsen om de oneffenheden op te vangen.*

*Ter bevordering van een goede waterafvoer op grotere oppervlakken, dient een drainerend 

membraan (zie www.matgeco.be) geplaatst te worden onder de platen.

insulco bvba • I.Z. Zuid (1) • Rue Buisson aux Loups, 1a • 1400 Nijvel
Tel : 067/41 16 10 • Fax : 067/41 16 16 • insulco@insulco.be
Website : www.matgeco.be 
 

Belangrijke opmerkingen
• Het bovenste niveau van de platen moet ±1 cm 

lager zijn dan de andere aangrenzende zones.

• Voldoende vrije uitzettingsvoegen voorzien. ±5 cm 
tussen de randen en de tegels.

• Rechtstreeks na de plaatsing, de grindplaten opvullen 
met grind ±1 cm hoger dan de bovenrand.

• Een kaliber voorzien tussen 2 en 8 mm.

Ontdek het volledige gamma aan gras- en grindplaten op www.geodal.be.
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De 1ste plaat
in 2 snijden.

Halfsteense 
plaatsing
verplicht.
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