
 

 

 VIVAMIX 

TECHNISCHE FICHE/FICHE TECHNIQUE 

Merk Lijn 

  

Datum Identificatie 

10/01/2023 CREAdal 

Samenstelling: 

Lava 0/3, Lava 2/8, Groencompost , Argex 4/8, Tuinturf, Sylvester 0/10 

 
 

Omschrijving 

CREAdal is een substraat om grastegels mee op te vullen. 
Door de zorgvuldige samenstelling gedijt beplanting hier goed op en tegelijkertijd is het substraat voldoende 
waterdoorlatend.  
Ontheffing EM098.E 

Kenmerken 

Soortelijke massa ± 1200 kg/m³ 

Geleidbaarheid (bij 25°C)  300 µS/cm 

Droge stof 85.7 % (g/100g) 

Asrest 78 % 

Organische stof 7.5 % 

pH ± 7,5 

Analyse 

Parameter Resultaat 

Cadmium (Cd) < 0.50 mg/kg DS 

Chroom (Cr) 15.4 mg/kg DS 

Koper (Cu) 19.3 mg/kg DS 
 Kwik (Hg) 0.2 mg/kg DS 

Lood (Pb) 15.5 mg/kg DS 

Nikkel (Ni) 24.4 mg/kg DS 

Zink (Zn) 39.7 mg/kg DS 

Kobalt (Co) 10.3 mg/kg DS 
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 VIVAMIX 

Aanleg van een grasparking 

Begin met een degelijke fundering met CREAsoil®. Hiervan voorzie je afhankelijk van de belasting een dikte van 20 
tot 35 cm.  
Hierboven plaats je een laag van max. 5 cm legbedsubstraat CREAbed®. Dit legbedsubstraat dient als egalisatielaag 
zodat de grastegels (geen grindmatten!) die er boven komen, effen liggen. 
Na het plaatsen van de grastegels, vul je deze tot 1 cm onder de rand op met een grasdalsubstraat CREAdal®. Op 
deze manier komt het verkeer nooit rechtstreeks in aanraking met het substraat. 
Vul de grasdallen nooit op met alleen teelaarde. Teelaarde gaat te hard verdichten en voorkomt dat graszaad kan 
ontkiemen.  
Wij raden aan de grasparking water te geven, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot het gras goed en wel 
ontkiemd is. Eventueel kan er extra bemest worden om het proces te versnellen. 
Een grasparking moet altijd onder afschot worden aangelegd om overtollig hemelwater te kunnen afvoeren. 
De verschillende lagen mogen nooit aangetrild worden, enkel aangerold, om ontmenging van de componenten te 
vermijden. 

  

Wanneer leg je een grasparking aan? 

Tijdens het voorjaar van maart tot en met april of het vroege najaar (augustus – september). 

  

Ingebruikname van de grasparking 

Wacht totdat de grasparking goed dichtgegroeid is. Na 6 tot 8 weken kan de grasparking meestal in gebruik genomen 
worden. Wordt de grasparking intensief gebruikt? Dan raden wij aan om 16 weken te wachten voor ingebruikname. 
Ondertussen kan er al gemaaid worden. Op die manier zal de grasparking nog beter dichtgroeien. 

 

 

 

 

 
 

Het product is onderhevig aan evolutie/Le produit est sujet à évolution 

De waarden zijn indicatief en niet contractueel/Ces valeurs sont indicatives et non contractuelles 
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