
TURFquick® is de verzamelnaam van verschillende biologisch 
afbreekbare dekens, welke ieder compleet ingezaaid zijn met 
een type zaad voor iedere behoefte/klimaat met organische 
voedingsstoffen waar nodig. De grote voordelen hiervan zijn 
een eenvoudige en snelle installatie, een egaal ingezaaid 
geheel, onkruiddruk, minder water geven en het tegengaan 
van erosie.
 
Het zaaideken zal in een periode van zo’n 8 tot 12 weken 
afbreken. TURFquick® is een compleet biologisch afbreekbaar 
product en zal geen synthetische resten achter laten. Het doek 
heeft een fijne maar  strakke interne structuur die ervoor zorgt 
dat zaden en organische voedingsstoffen gelijkmatig verdeeld 
zijn en daarnaast niet zullen verplaatsen tijdens transport, 
installatie en ontkieming.

TURFquick® wordt geleverd op rollen, welke erg licht zijn 
en daardoor zeer eenvoudig in gebruik. Er zijn verschillende 
afmetingen rollen te verkrijgen. Het materiaal is gemakkelijk 
op maat te knippen. 

De rollen zijn ingezaaid met een unieke mix en bevatten een 
‘Stay-wet’ toevoeging, dit is een groei stimulerende technologie. 
Door de snelle ontkieming zijn de resultaten gegarandeerd met 
dit gras- of bloemmengsel.

GreenMax heeft op dit moment standaard in haar assortiment 
drie type zaaidekens:

¡  TURFquick OAK
¡  TURFquick Waterless 
¡  TURFquick Classic Allround

Daarnaast zijn er nog veel meer mogelijkheden, denk hierbij 
aan zaaidekens voor extensief beheer, sportvelden en bloemen 
mengsels.

Onze experts helpen u graag verder! Neem even contact met 
ons op en wij kunnen u adviseren in een zaaideken welke 
voldoet aan uw wensen.  

TURFquick®

Gemak, direct klaar voor gebruik; 
uitrollen, sproeien & groeien!

Materiaal

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu2020-1

¡  100 procent biologisch afbreekbaar
¡ Eenvoudige installatie, puur uitrollen  
    en bewateren
¡ Geschikt voor bijna alle toepassingen  
    en voor het opvullen van kale plekken
¡ Bevat zowel zaden als voedingsstoffen  
¡  Opslag tot 2 jaar 
¡ Erosie-, onkruid- en fauna bestendig
¡ Snel kiemproces 

Serviceproducten



TURFquick OAK
Biologische plaagbeheersing eikenprocessierups

Materiaal

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu2020-1

¡  Levensduur > 3 jaar
¡ 25% gras / 75% kruiden
¡ Type mengsel: 19 soorten 
 scherm- en vlinderbloemigen
¡ Lage vegetatie < 60 cm 
¡  Toepassing: alle grondsoorten
¡ Toepassing: maart t/m oktober 

Serviceproducten

Biologische plaagbeheersing met behulp van natuurlijke vijan-
den van de eikenprocessierups is een veelbelovende methode. 
Het is een goedkope, ecologisch verantwoorde maatregel die 
ook nog bijdraagt aan de biodiversiteit.

 
De werking is gebaseerd op natuurlijk evenwicht. Door bij 
eikenbomen een aantrekkelijke leefomgeving te creëren voor 
o.a. sluipwespen, gaasvlieglarven,  roofwantsen, lieveheersbeest-
jes en kool- en pimpelmezen, wordt de populatie eikenproces-
sierupsen door deze natuurlijke vijanden beheerst. Speciaal 
voor deze toepassing is er het zaadmengsel TURFquick OAK.

Alle zaden zijn vooraf in biologisch afbreekbare zaaimatten 
geweven en bezitten grassen en scherm- en vlinderbloemige 
plantensoorten, die een verkeersveilige, biodiverse leefomge-
ving bieden aan deze natuurlijke vijanden. 

Doordat de zaden in de zaaideken zijn geweven blijft dit op 
de gewenste plaats liggen en in de juiste mengverhouding. De 
TURFquick OAK zaaideken kan op de gewenste maat of vorm 
geknipt worden. Vervolgens kan de zaaideken op de klaar-
gemaakte grond neer worden gelegd, gesproeid om te laten 
groeien. Geschikt voor bermen, stedelijke gebieden en zelfs op 
hellingen tot 45 graden zonder dat de zaden zich verplaatsen.

Kenmerken
¡  Erosiebestendig; gegarandeerde mengselverhouding bij    
    iedere toepassing
¡  Biologische bestrijding van de eikenprocessierups voor de  
    lange termijn
¡  Verkeersveilige vegetatie
¡ Beperking van overlast van eikenprocessierupsen in de    
    nabijheid van openbare ruimtes
¡ Biodiversiteitsmengsel zorgt voor een ideale habitat voor de  
    natuurlijke EPR vijanden
¡ Bermen, groenstroken, plantsoenen, openbare tuinen,     
    parken, onbebouwde stadranden, speelplaatsen

Biologische plaagbeheersing 

Natuurlijk evenwicht door duurzame innovatie

Sproeien, groeien, bloeien 



De TURFquick Classic Allround is een voordelige keuze voor 
een kwalitatief goed gazon, zonder specifieke eisen. Het 
mengsel is speciaal ontworpen voor het gazon van een tuin, 
het biedt een sterk en vol grasveld, welke goed bestand is 
tegen een stootje zoals bijvoorbeeld spelende kinderen maar 
ook strenge winters. Anders dan de meeste grasmengsels 
groeit dit gras al bij  4° C waardoor het bijna jaarrond is aan 
te brengen.

 
De TURFquick Classic Allround is een hoogwaardig zaadmengsel. 
Een goed contact tussen het zaaideken en de grond is essentieel 
voor een goede ontkieming. De grond moet bij voorkeur warm 
en vochtig zijn zodat het gras goed kan groeien. Als het gras 
tussen de 50 à 70mm is, kan er al voor de eerste keer gemaaid 
worden op zo’n 35mm. De gewenste grashoogte kan geleidelijk 
worden aangepast. 

Kenmerken
¡  Allround samenstelling geschikt voor bijna alle toepassingen
¡  Sterk en dicht gazon voor intensief gebruik 

¡  Het hele jaar door groen
¡ Snelle ontkieming en resultaat
¡ Speel- en siergazon voor tuinen, recreatie  
    en openbaar groen  

TURFquick 
Classic Allround 
Compact, langzaam en laag groeiend siergras

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu2020-1

Aanleg

Serviceproducten
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Eigenschappen

Schaal voor 10 tot 100, waarin 100 het 
hoogste scoort

Slijtvastheid - 100%

Siergazon - 80%

Reparatie - 70%

Droogte - 100%

Schaduw - 70%

Kou - 60%

Zoutgehalte - 100%

Mos - 80%

Laag onderhoud - 60%



De TURFquick Waterless is ideaal voor droge of juist natte gebieden, 
dit type heeft minder water (irrigatie) nodig, aangezien Waterless 
gras enorm diep wortelt. Dit is ook de reden voor zijn hoge 

droogtetolerantie en waarom het gras zo groen blijft 
gedurende langere perioden van droogte. Het is slijtvast 
en compact en zal zichzelf herstellen na slijtage en/of 
beschadiging. 

Het hoofdbestanddeel van dit mengsel is lang 
zwenkgras. Dit type gras wordt gekenmerkt door het 
vormen van meest gewortelde wortelstructuur van 
alle gazongrassen. Het diepe wortelgestel stimuleert 

juist de wateropname vanuit de bodem in droge periodes. Deze 
dieper beworteling zorgt daarnaast ook voor betere toevoer van 
de hoeveelheid voedingsstoffen om het gras gezond te houden en 
aanhoudend te kunnen groeien. 

Het groenste gazon tijdens droge periodes
Over het algemeen krijgt een gazon een gele kleur in periode van 
droogte, tenzij het gazon geïrrigeerd wordt. TURFquick Waterless 
is beter in staat om groen te blijven over een langdurige periode 
zonder deze irrigatie. Mocht het over een lange periode erg droog 
zijn, dan is het gras in staat te herstellen dankzij de toevoeging van 
wat glad gesteeld weidegras, welke ondergrondse wortelstokken 
vormen van waaruit zich nieuwe scheuten ontwikkelen en 
verspreiden. 

De beste grassen zijn niet altijd de snelst groeiende grassen. Om dit 
type gras, welke erg goed bestand is tegen droogte, na plaatsing 
goed te houden, bevat TURFquick Waterless wat meerjarig raaigras. 
Dit type hecht zich als het ware zeer snel en voorkomt hiermee een 
onkruidinvasie. Na verloop van tijd verdwijnt dit meerjarige raaigras 
geleidelijk en wordt het overgenomen door de droogtetolerante 
grassen. Deze overgangsperiode kan, afhankelijk van het klimaat, 
kort of lang zijn, maar biedt altijd de allerbeste dekking van vers, 
groen en zacht gras. 

TURFquick Waterless
Sterk erosiebestendig gras bestand tegen 
droge en natte periodes

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu2020-1

Serviceproducten

Diep wortelen maximaliseert de 
wateropname 

Snelle hechting om onkruid te voorkomen en 
droogtetolerant gras de kans te geven



Serviceproducten

Kenmerken
¡  Allround gras; makkelijk onderhoud en hoge droogte tolerantie
¡  Goede prestaties bij weinig input 
¡  Diepe en intensieve beworteling ter voorkoming van erosie 
¡  Uitstekende ziekteresistentie en herstellend vermogen
¡ Snel resultaat, kiemt al bij 4 graden
¡ Ideaal voor openbare en infra werken, taluds, dijken,    
    hellingen, wadi’s, viaducten  

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu2020-1
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Eigenschappen

Schaal voor 10 tot 100, waarin 100 het 
hoogste scoort

Slijtvastheid - 100%

Siergazon - 80%

Reparatie - 70%

Droogte - 100%

Schaduw - 70%

Kou - 60%

Zoutgehalte - 100%

Mos - 80%

Laag onderhoud - 60%

TURFquick Waterless



Het zaaideken zal zodra het nat gemaakt is, niet meer weg 
kunnen waaien aangezien het aan de grond vastplakt. Tijdens 
de aanleg kunt u het zaaideken op zijn plek laten liggen door 
hier even wat grond of steentjes op te leggen.
Ook kunt u gebruik maken van onze biologisch afbreekbare 
pinnen, welke door het doek, in de grond gestoken kunnen 
worden. Deze pinnen zullen vanzelf afbreken na zo’n 1,5 jaar.
Wij raden u ook aan om bij installatie op een helling altijd 
gebruik te maken van deze bio pinnen zodat het doek goed op 
zijn plek blijft liggen.

Mocht u een steilere hellingsgraad hebben dan 45 graden, 
neem dan even contact met ons op mbt installatie advies.
Er zijn twee soorten pinnen, pinnen van 10 cm en pinnen van 
15 cm. Het type pin welke u het beste kunt gebruiken, ziet u 
hier:

¡  Aanleg vlakke oppervlakten tot 10 graden         
              pinnen 10 cm
¡  Aanleg hellingen van 10 tot 45 graden of infra werken 
              pinnen 15 cm
¡  Aanleg helling vanaf 45 graden 
              neem contact op met GreenMax: info@greenmax.eu  

De pinnen voldoen aan alle normen op het gebied van biologische 
afbreekbaarheid (EN13432). De biologisch afbreekbare pinnen 
zijn gemaakt van hernieuwbare plantaardige materialen en zijn 
100% biologisch afbreekbaar, wat betekent dat het materiaal 
zonder andere bijproducten in water, kooldioxide en humus 

afbreekt (net als compost).

Om de biologisch afbreekbare pinnen 
eenvoudig in de grond te kunnen slaan, 
bieden wij ook een verankeringshulp aan.

Onze experts helpen u graag verder! Neem 
even contact met ons op en wij kunnen u 

adviseren in een zaaideken welke voldoet 
aan uw wensen.  

TURFquick®

Accessoires

Materiaal

Voor bestekken, specificaties en installatiehandleidingen: www.greenmax.eu2020-1

¡  Extreem sterk en geschikt voor alle  
    ondergronden
¡ Unieke certificering composteerbare  
    fixatie pinnen  - EN13432 en ASTM D6400 -

¡ Veiliger voor machines en mensen
¡ Degradeert na 18 maanden 
¡  Mechanische verankering met een  
    rubberen hamer of een ergonomische  
    verankeringsgereedschap
¡ Ideaal voor erosiebestrijdingsdekens,  
    graszoden, textiel dekens, netten
¡ Verkrijgbaar in 10 en 15 cm 
 

Verankering - Biologische afbreekbare fixatie 
pinnen

Biologische afbreekbaar

Verankeringsgereedschap

Advies

Serviceproducten

Pinnen 4 inch

Pinnen 6 inch


