New City Basic (NCB) grassteen
Verwerkingsinstructies
MBI heeft vier (4) typen NCB grasstenen:

New City Basic Type 1 - open met nokken
Formaat: 31,5 x 11,5 x 10 cm

New City Basic Type 2 - dicht met nokken
Formaat: 31,5 x 11,5 x 10 cm

New City Basic Type 3 - dicht zonder drainnok
Formaat: 31,5 x 11,5 x 10 cm

New City Basic Type 4 - verloop van Type 1 en Type 2 naar Type 3
Formaat: 31,5 x 11,5 x 10 cm

Door zijn unieke vormgeving is de NCB grassteen voor ontwerpers zeer geschikt om projecten te realiseren
waar grasgroei moet worden gestimuleerd maar waar ook auto’s moeten kunnen staan en rijden. Omdat
NCB Type 2 een zeer sterke steen is die ook met wringende krachten kan omgaan (toepasbaar in de
bochten) kan een combinatie gemaakt worden van NCB Type 1 en NCB Type 2 waardoor een soort
“karrenspoor” worden gecreëerd. NCB Type 3 kan worden gebruikt voor de looppaden en oversteekplaatsen,
omdat dit type geen open ruimtes bezit. Bestekteksten zijn beschikbaar via de bestekconfigulator.

NCB TYPE 1

NCB TYPE 2

LEGGEN
De NCB grassteen Type 1, 2, 3 en 4 worden in een standaard
pakket (niet halfsteens) op een pallet geleverd. Type 1,2 en 3 zijn
tevens ook als halve stenen verkrijgbaar.
Door zijn aparte vormgeving - twee openingen en diverse groeven
- is NCB type 1 een ideale “groene steen“, waarmee u een
maximale groene openbare ruimte kunt creëren. Op plaatsen waar
wringingskrachten aanwezig zijn bevelen wij typen 2 of 3 aan.
Type 2, 3 en 4 zijn zeer sterk en liggen door de nokken zeer vast.
NCB grasklinkers dienen in de juiste richting - dwars op de
rijrichting van de weg c.q. parkeerplaats - verlegd te worden.

VULMATERIAAL
NCB Grasklinker 31,5x11,5x10 Type 1: 40% open ruimte:
= 40 liter vulmiddel/m²
NCB Grasklinker 31,5x11,5x10 Type 2: 17% open ruimte:
= 17 liter vulmiddel/m²
Het percentage is gebasseerd op open ruimte bij 10 cm hoogte van
de stenen = aantal liters vulmiddel per m²
In het kader van duurzaamheid wordt 10% secundair materiaal
gebruikt in de onderbeton. Dit is ter vervanging van grind.

VERWERKEN
Doordat de NCB grasstenen in een standaard pakket
geproduceerd worden en in half-steens-verband gelegd dienen te
worden, dient de verwerker een mechanische klem te gebruiken
die ingesteld is om het pakket NCB klinkers te verschuiven en
leggen in half-steens-verband.
Er bestaat een klem voor NCB Type 1 (open) en voor NCB Type 2
en NCB Type 3 kan eveneens een vacuümklem gebruikt worden.
Onder andere de firma Nimatech B.V. uit Zeewolde kan een klem
leveren waarmee de NCB grasstenen gelegd kunnen worden.

TOPPING
Als topping eventueel het grastegel substraat toepassen van BVB.
Dit bedrijf werk met verschillende substraten. Hierdoor is een
goed grasgroei ontwikkeling gegarandeerd. Als alternatief kan ook
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gekozen worden voor een bomenzand en deze mengen met een
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graszaad mengsel. Wel van belang om dit duidelijk te vermelden
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in het bestek.

ONDERGROND
Mogelijkheid 1 - Onderlaag bestaande uit een fundatie van
verdicht puingranulaat met daarop een laag - dikte 10 cm drainerend zand, bijvoorbeeld scherp zand.
Mogelijkheid 2 - NCB Porodur®-systeem
De NCB grasstenen worden gestraat in een laag van 5 cm
moräne split dat zorgt voor een snel watertransport. De moräne
split ligt op een ca. 30 cm laag Porodur® lava (4/36) dat
beschikt over een 100% zuiverende werking. Het thermisch
gebonden doek (type Typar SF37) dat onder de lava ligt heeft
een grote, voor vele jaren gewaarborgde, waterdoorlatendheid.
Dit Porodur®-systeem biedt een totaaloplossing voor het
bergen, zuiveren, infiltreren en/of vertraagd afvoeren van
hemelwater en beschikt - door de Porodur® lava - ook nog eens
over een 100% zuiverende werking.
De NCB Type 1 grasstenen moeten worden afgetrild met een
lichte trilplaat bijvoorbeeld een tegeltrilplaat, voorzien van een
kunststof bodemplaat. Om verzakkingen te voorkomen dient de
bodem dus goed verdicht te zijn.
De NCB Type 1 en Type 2 grasstenen kunnen worden
afgestrooid/aangevuld met lava en/of een grondgraszaadmengsel. Een andere mogelijkheid is het afstrooien
met een kalksteensplit of een ander hoekig split in een gradatie
2/8.
Voor deze grondstoffen kunt u terrecht bij de Firma H&B
Grondstoffen.
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