MONTAGEHANDLEIDING
ECOLAT

ECOLAT PLAATS JE SNEL EN EFFICIËNT
Ecolat wordt gedeeltelijk ingegraven en stevig bevestigd in de grond met Ecopic paaltjes.

Leg de Ecolat uit op de plaats waar de afboording uiteindelijk komt. Ecolat op rol zal zichzelf dan ontplooien. Volg bij het plaatsen
de glooiing van de rol. Opgelet - Ecolat op rol is specifiek bedoeld voor gebogen en glooiende borders en niet geschikt voor
rechte afboordingen. Hiervoor gebruik je de rechte Ecolat.
Graaf een sleuf en leg de Ecolat hierin. Plaats bij voorkeur minimum 2/3 van de Ecolat in de grond.
Klop met een rubber hamer de Ecopic paaltjes in de grond. Het H-profiel garandeert een hoge stabiliteit. De paaltjes komen zo’n
3 cm lager dan de bovenzijde van de Ecolat en zullen in de eindfase niet meer zichtbaar zijn. Afhankelijk van de toepassing plaats
je de paaltjes minimaal om de 50 cm.
Bevestig de Ecolat met roestvrijstalen schroeven tegen de Ecopics (2 per paaltje). Voor een mooi resultaat is de waterpas een
handig hulpmiddel.
Vul de zijde van de tuinborder aan met grond, schors, kiezel,…

Ecolat opgerold - specifiek voor gebogen en glooiende borders

Ecolat recht - specifiek voor rechte en strakke borders

Overgang van Ecolatten

FAQ
?

Is voorboren van de Ecolat nodig voor bevestiging aan
de Ecopic paaltjes?
Voorboren van de Ecolat is niet nodig, tenzij je op minder
dan 2 cm van de rand van de Ecolat wil schroeven.

?

Kan Ecolat ook zonder Ecopic paaltjes geplaatst
worden? Volstaat het om de Ecolat gewoon in te graven?
Dit is mogelijk, maar echter niet aangeraden. De Ecolat
staat in dat geval minder stabiel en kan op termijn los
komen.Daarom adviseren we een stevige bevestiging met
Ecopic paaltjes.

?

Welke lengte van Ecopic kan ik het best gebruiken?
Voor een stabiele bevestiging van Ecolat afboording gebruik
je Ecopic paaltjes met H-profiel. Ecopic met hoogte 38
cm volstaat voor een stevige bevestiging in de grond.
Afhankelijk van de ondergrond en de toepassing zijn
hoogtes 58 cm en 76 cm inzetbaar. Voor bijvoorbeeld een
vijverrand, zal eerder Ecopic met hoogte 58 cm gebruikt
worden.

?

Kan ik de Ecolat afzagen? En met welk gereedschap?
Ecolat is bewerkbaar zoals hout. Je kan dus probleemloos
zagen en schroeven. Afzagen van de latten kan met een
ijzerzaag of een slijpschijf.

?

Met welke schroeven kan ik de Ecolat vastmaken aan de
Ecopic paaltjes?
Dit kan met inox houtvijzen van 4,5 x 45 mm.

?

Zijn Ecolat en Ecopic verkrijgbaar in andere kleuren dan
grijs?
Ecolat afboording voor de tuin is eveneens verkrijgbaar in
een bruine kleur. Dit voor de Ecolat op rol van 25 m met
hoogte 14 cm en de Ecolat rechte lat van 2 m met hoogte
14 cm. Ook Ecopic bevestigingspaaltjes van 38 cm zijn
beschikbaar in het bruin.

