
 

 

 

GRASDAL TRUDIDAL 
1200 X 800 X 50 MM 

PLAASTINGSVOORSCHRIFTEN 
 

Uitgraven ondergrond 

Afhankelijk van het gebruik en de samenstelling 

van de ondergrond dient de bodem ongeveer 40 

– 60 cm uitgegraven te worden. 

 

Plaatsen afboording 

Plaats een afboording als afbakening van het 

terrein dat met de Trudidal gelegd wordt. 

 
 

Fundering 

Bij het plaatsen van goede fundering dient er rekening gehouden te worden met de verwachte 

belasting en de kwaliteit van de bestaande ondergrond. Algemeen gezien kan er een onderscheid 

gemaakt worden tussen een belasting met lichte voertuigen en een belasting met zware voertuigen. 

Na het afgraven en verdichten van de ondergrond kan een geo-textiel geplaatst worden. Bij een 

belasting met lichte voertuigen dient er  vervolgens een laag van ongeveer 30 cm gebroken 

steenpuin (0-32) gelegd te worden, gevolgd door een egalisatie laag van 5 cm _ jn grind (2-5). Bij 

een belasting met zware voertuigen dient er een laag van 50 cm gebroken steenpuin (0-32) gelegd 

te worden, gevolgd door een egalisatie laag van 5 cm _ jn grind (2-5). Dit geheel dient goed ingetrild 

te worden om een stevige en vlakke fundering te krijgen. 

 

Plaatsing Trudidal 

Plaats de eerste plaat met de haken naar de binnenkant van het te plaatsen oppervlak. Hou 

rekening met een uitsparing van ongeveer 5 cm (afhankelijk van de grootte van het oppervlak) 

tussen de afboording en de plaat. De volgende platen kunnen eenvoudig op de vorige gehaakt 

worden. Hierdoor worden de platen in elkaar verankerd en kunnen ze na verloop van tijd niet 

verschuiven ten opzichte van elkaar. De platen kunnen zowel allen in horizontale als allen in 

verticale richting gelegd worden. Aan de zijkanten of bij uitsparingen kan de Trudidal eenvoudig in 

de gewenste vorm gesneden worden door middel van een hand- of elektrische zaag.  

 

Opvulling 

De Trudidal kan zowel met gras als met kiezel opgevuld worden. Voor het gebruik van gras wordt 

de Trudidal volledig gevuld met teelaarde en vervolgens geïrrigeerd zodanig dat de teelaarde zakt 

tot ongeveer 5 mm van de bovenkant. Vervolgens worden de platen ingezaaid en de tijd gegeven 

om te ontkiemen. Bij het gebruik van de Trudidal met kiezel dienen de platen gevuld te worden tot 

ongeveer 2 cm boven de platen. 

 

 

 

 


