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Algemene informatie
TGS Boomgranulaat

Technische
specificaties

TGS Boomgranulaat is een voedingsbodem die speciaal bedoeld is voor
bomen in zwaarder belaste gebieden,
zoals parkeerplaatsen. Het boomgranulaat
heeft zowel draagkracht als groeistoffen.
De ingrediënten zijn zodanig op elkaar
afgestemd, dat er een zo gunstig mogelijk klimaat met de betrekking tot doorwortelbaarheid, luchttoevoer, capillaire
werking en wateropnemend vermogen
ontstaat.

• RAG gecertificeerd
•	Duitse Bauklasse III-VI volgens ZTVT-StB95
• Poriënvolume ca. 40%
• CBR waarde > 50%
• Volumegewicht bij aflevering los
1.300 - 1.400 kg/m³
• Volumieke massa (verdicht)
1.600 – 1.800 kg/m³
• pH – KCl: 6,5 – 7,5
• Organische stofgehalte (O.S.) 2 – 4%
• EC (zout) ca. 0,5 g/l
• Korrelgrootte verdeling 0 - 32mm
• Basis componenten: lava, natuur-Bims en
klei

Het boomgranulaat bestaat hoofdzakelijk
uit lava. De lava is poreus en kan uitstekend water en zuurstof vasthouden zonder
zijn draagkracht te verliezen.
De voordelen van TGS Boomgranulaat zijn:
• Goed verdichtbaar
• Zeer draagkrachtig
• Zuurstoftoevoer naar wortels
• Hoog wateropnemend vermogen
• Ruimte voor toekomstige wortelgroei
• Drainerend vermogen
• Afgifte van nutriënten

RAG certificaat
TGS Boomgranulaat is samengesteld uit
kwalitatief hoogwaardige grondstoffen.
De winning, productie en onderzoek
hiervan vallen onder het keurmerk van
RAG Landscaping. De controle in de keten
van grondstof tot eindproduct wordt door
onafhankelijke instanties uitgevoerd.

Verwerkingsvoorwaarden
• Verwerken in lagen van 30 tot 40 cm.
De bovenzijde van deze lagen na
verdichting opruwen;
• Niet nat verdichten;
•	Verdichten met een zware Wacker stamper;
•	Aanbrengen tot een diepte van ca.
100 cm onder maaiveld;
•	Maximale verwerkingsdiepte is ca. 15 cm
boven de hoogst gemeten grondwaterstand. Indien de aannemer vermoedt dat
hieraan niet kan worden voldaan, verplicht
de aannemer zich dit direct aan de directie
te melden;
• De bodem van de groeiplaats niet roeren;
• Versmering van de bodem van de
groeiplaats voorkomen.
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