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• Tegen onkruidgroei

• Jaren werkzaam

• Gesloten toplaag

• Zeer onderhoudsarm

• Natuurlijke uitstraling

Natupad
Jarenlang een grindpad zonder onkruid

www.normeco.nl        +31 (0)6 45 60 56 29

Normeco NatuPad is uitermate geschikt tegen onkruidgroei op tuinpaden en 

parkeerplaatsen. Natupad laat geen water door, waardoor er geen onkruid 

meer groeit. 

Deze stabiele half-verharding is makkelijk te verwerken en zorgt jarenlang voor 

een onderhoudsvrije tuin, wandel- en fietspaden. NatuPad 0-8 mm heeft een 

natuurlijke grijs/antraciet uitstraling en is uitermate geschikt voor toepassingen 

onder hekwerken en tuinafscheidingen. Een smalle strook NatuPad van slechts 

30 cm breed voorkomt onkruidgroei onder uw hekwerk. 

Leg NatuPad bol of met voldoende afschot. Uitgehard laat NatuPad geen 

water door. Hierdoor groeit er geen onkruid in tegenstelling tot veel andere 

half- verhardingsmaterialen die waterdoorlatend zijn.
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Verwerking
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Uw dealer:

Voor onze algemene voorwaarden en garanties zie onze website.

Graaf een cunet van ca. 20 cm diep.

Verwerk ca. 10 cm zand of gebroken puin. Verdicht deze laag met een trilplaat of 
wals. Bij een grote belasting of grote zijdelingse druk kan ervoor gekozen worden 
een kantopsluiting aan te brengen.

Meng NatuPad met 10-15% water bij voorkeur in een betonmolen. Breng een 
toplaag aan van ongeveer 10 cm dik en verdicht NatuPad met een trilplaat of wals.
Bij grotere oppervlakken kunt u sneller werken door een NatuPad niet vooraf te 
mengen met water. De uithardingstijd is dan wel veel langer. U verdeelt een laag 
van maximaal 5 cm dik en besproeit deze laag ongeveer 30 minuten lang met 
water. Na ongeveer 15 minuten het oppervlak aftrillen. Daarna volgt de 2e laag en 
u herhaalt de voorgaande stappen. De toplaag kunt u afrijen waarbij u zorgt voor 
voldoende afschot.

NatuPad nooit aanbrengen in een periode waarin nachtvorst kan optreden of 
tijdens zeer warme/droge periodes. Houd NatuPad de eerste week na de verwer-
king regelmatig vochtig voor de beste uitharding.

Natupad heeft een natuurlijke grijs/antraciet uitstraling. Om een andere kleuruit-
straling te bereiken kunt u een split 4-8 mm van uw kleurkeuze in de toplaag 
walsen. De split nooit mengen, maar een laag van maximaal 2 cm dik over de 
NatuPad strooien en in de toplaag walsen. Dat dient wel op dezelfde dag te 
gebeuren.


