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TIPS EN ADVIEZEN  
VOOR DE AANLEG 

VAN BGSPAD



Toegepast als halfverharding is er extra aandacht 

nodig voor het vochtgehalte en wijze van 

verdichting. Het vochtgehalte van BGSPAD moet op 

het moment van aanbrengen in het cunet ca. 10 à 

15% bedragen.  

 

U krijgt het beste resultaat door BGSPAD in 

een depot gelijkmatig nat te maken, met een 

kraan, shovel of in een mengbak te mengen en 

daarna d.m.v. asfaltspreidmachine in het cunet te 

verwerken.

Toegepast als halfverharding nooit aanbrengen 

in een vorstgevoelige of extreem warme/droge 

periode.

Na het aanbrengen dient BGSPAD egaal verdicht 

te worden. Afhankelijk van de ondergrond kan dit 

dynamisch en/of statisch gebeuren bij voorkeur met 

een wals. Bij droge omstandigheden dient u vooraf 

de ondergrond nat te maken.

De uitharding begint vanuit het onderste deel van 

de aangebrachte laag. Daar blijft BGSPAD het langst 

vochtig. Om het beste resultaat te bereiken en een 

snelle uitdroging te voorkomen is ook na aanleg een 

goede bevochtiging van het oppervlak nodig.

Toegepast als halfverharding laat BGSPAD na 

verloop van tijd nagenoeg geen water meer door. 

Om een goede afwatering van het hemelwater 

te bevorderen dient u BGSPAD tonrond of onder 

verkanting aan te brengen. 

Tips en adviezen:

Met BGSPAD creëert u een 
natuurlijke uitstraling voor parken, 
bossen en natuurgebieden. Voor elk 
project de perfecte halfverharding! 
Eén van de grote voordelen 
van BGSPAD is dat het door de 
samenstelling niet verpapt.
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Graaf een cunet van 
ca. 20 à 25 cm diep.

Verwerk 10 à 
12 cm zand of 
menggranulaat. 
Verdicht het zand 
met een trilplaat 
of wals. Bij een 
grote belasting of 
grote zijdelingse 
druk kan ervoor 
gekozen worden 
een betonnen 
of natuurstenen 
kantopsluiting aan te 
brengen.

Verwerk 10 à 15 
cm BGSPAD. Bij 
BGSPAD Deluxe 
moet de toplaag 
ingewalsd worden. 
Nooit mengen! 
Voor een goede 
afwerking is het 
belangrijk om de 
toplaag (max. 2 cm) 
op dezelfde dag aan 
te brengen.

Verdicht het BGS-
PAD met een wals, 
afhankelijk van de 
ondergrond, dyna-
misch en/of statisch. 

Aanleginstructies

Let op dat BGSPAD 
voldoende vochtig 

(10 à 15%) wordt 
aangebracht.

Voor een nog beter resultaat het werk tijdelijk afzetten.



Eenvoudige aanleg 

Geeft onkruid geen kans

Hoge weerstand  
tegen spoorvorming

Zelfreparerend vermogen

100% gerecycled product

BGSPAD Basic

Eenvoudige aanleg 

Geeft onkruid geen kans

Hoge weerstand  
tegen spoorvorming

Zelfreparerend vermogen

Onderhoudsvriendelijk

Ideale combinatie tussen 

gesloten toplaag met gekleurd 

grind/split

Volledig naar uw wensen  

samen te stellen

BGSPAD Deluxe

Eenvoudige aanleg 

Geeft onkruid geen kans

Hoge weerstand  
tegen spoorvorming

Zelfreparerend vermogen

100% gerecycled product

BGSPAD Eco

Ontdek de  
sterke punten  
van BGSPAD
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