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Diervriendelijk graafdierwerend grid

Produktbeschrijving

TupoGrid 40 is een innovatief beschermmiddel van staalgrid bedoeld tegen gravende dieren zoals bevers, 

beverratten (nutria),  konijnen, vossen, dassen en dergelijke. De draad diameter van het grid is min.2 mm 

RVS en de maaswijdte bedraagt 40 mm. De maaswijdte is gekozen volgens natuurlijke maatstaven 

zodanig dat de dieren met de snijtanden niet in het grid klem komen te zitten. 

Door de toepassing van roestvast stalen grid (zie tabel samenstelling RVS) kan er geen uitloging van 

zware metalen en daarmee aantasting van het ecosysteem plaatsvinden. TupoGrid 40 is vriendelijk voor 

mens, dier én milieu. 

Technische gegevens

Het gebruikte metalen grid van TupoGrid 40 is roestvast staal volgens AISI 1.40301 met diameter 2 mm 

minimaal en maaswijdte van maximaal 40x40 mm.  De rol breedte is 2,00 meter bij 25 meter lengte met 

een rol gewicht van ca. 64 kilogram. 

Toepassing

TupoGrid 40 graafdierwerend grid kan worden toegepast daar waar aantasting van bodem- en/of 

oeverconstructies door gravende dieren te verwachten is. Het grid kan zowel horizontaal als ook op 

hellingen en verticaal in de bodem worden toegepast. Bij wering van beverratten zal de bescherming 

minimaal 1 meter onder de heersende waterstand moeten doorlopen. Bij wering van bevers zelfs tot 

minimaal 1,5 meter waterdiepte bij het laagste waterniveau.

Naden en overlappen tussen de afzonderlijke rollen TupoGrid 40 grid bevestigen met RVS ringen (type 

TG01C) met een minimale trekkracht van 4,17 kN per m1 bij een overlap van 2 mazen.

De uitvoering van alle naden, einden en overlappingen zodanig uitvoeren dat dieren hier geen enkele 

doorgang kunnen vinden. Verankering van de rollen aan bovenzijde en beëindiging van taluds van 

minimaal 1 meter zijn mee te calculeren met de benodigde m2 beschermings-oppervlakte. 

Bevestigingsmiddelen

Alle rollen TupoGrid 40 bevestigen volgens verwerkingsvoorschriften per soort toepassing  vast te zetten 

met voldoende  TG01 C-vormige RVS ringen volgens AISI 1.40301. Ringdiameter draad 1,8 mm met 

trekkracht 650 N/mm2 bij 41 % rek. TG01 ringen aan te brengen met het juiste gereedschap. 
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