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Drift & Skötselinstruktioner konstgräs
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Allmänna skötsel och underhållsinstruktioner
Behovet av underhåll

Otillräcklig skötsel leder till att planen utseendemässigt tappar kvalitet. Det
vanligaste är att ifyllnadsmaterialet förflyttas från de mest utsatta områdena,
t.ex. målområdet och mittfältet. Förutom att det rent estetiskt blir en mindre
attraktiv fotbollsplan så försämrar det även spelbarheten och livslängden.
Bristande skötsel kan medföra att garantin upphör att gälla, samt att man
kanske ej uppfyller kraven för att klara ett FIFA och/eller nordiskt fälttest. För att
säkerställa att underhållet sköts ska kunden föra en loggbok över skötseln.

Skötselrutiner
Direkt efter installation

Undvik tunga skötselfordon de första veckorna tills planen ”satt sig ordentligt”.
Notera att det tar flera veckor innan man uppnår maximala spelegenskaper.

Dagligen

Borsta ytan med ett borstaggregat (typ BK 3000, Polssons), detta är väldigt
viktigt i början, för att uppnå så jämn spelyta som möjligt. Bristande borstning
leder till ökad risk att ogräs uppkommer i konstgräset. Använd inga redskap
som kan skada ytan, ej heller kemikalier (t.ex. aceton eller alkohol). Använd en
matta där spelarna äntrar planen så mängden jord och smuts, i planen,
minimeras. Efter borstning dras planen med gummimatta (körs efter
minitraktor likt borsten) för att finjustera nivåerna på gummit samt ge
grässtråna en upprätt position.

Veckovis

Kontrollera de mest utsatta områdena extra noga, exempelvis målområden och
hörnområden. Vid behov, återfyll med gummigranulat.
Alla lösa ting som finns i planen måste plockas bort. Detta innefattar löv, kvistar,
papper, tuggummi, tejp, flaskor och övrigt skräp. Gör stickprov med mätsticka
för att kontrollera ifyllnadsnivån. Här rekommenderas städmaskin RBK 1500,
Polssons.
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Kvartalsvis

Se över planens alla skarvar, desto tidigare man upptäcker en dåligt limmad
skarv desto lättare är det att reparera.

Årsvis

En gång per år skall ifyllnadsmaterialet rengöras med lämplig maskin. Det är
viktigt att granulat och skräp sugs upp. Sedan återförs granulatet medan
skräpet plockas bort.

Vid behov

Eventuella skador måste återgärdas så snart de upptäcks, kontakta
Konstgräsexperten för hjälp. Försök aldrig reparera själv, utan att kontakta oss
först. Om planen upplevs för hård kan harvning av granulat luckra upp
ifyllnadsmaterialet och göra planen mjukare. Här rekommenderas harven LRK
200, Polssons.

Städning
Allmänna tips

Montera papperskorgar i anslutning till planen, se till att ha tillräckligt antal
samt att de töms i tid. Skapa speciella ingångar till spelplanen, för att minimera
mängden jord och smuts som tillförs. Skapa en rökfri zon kring er
konstgräsplanen.

Borsttyp

Borsten skall vara av material av typen nylon eller polyofin. Mycket viktigt att det
inte finns metall som skaver mot mattan vid borstningen.

Maxvikter

Använd inte maskiner med hjultryck över 2,46 kg/cm2. Parkera aldrig fordon på
konstgräset. Statiskt maxtryck är 0,14 kg/cm2. Gör aldrig skarpa svängar med
arbetsmaskiner. Kör aldrig mer än 5 km/h. Ta ut svängarna så mycket det går.

Nordic Surface Sweden AB | Snickarvägen 5E | 132 38 Saltsjö-Boo | +46 (0)8 51 51 41 90 | info@nordicsurface.se	
  	
  | www.nordicsurface.se	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  tt	
  

Olja och övriga vätskor

Tanka aldrig fordon medan de är på planen. Var väldigt observant att
skötselmaskinerna ej läcker olja eller andra vätskor. Om olyckan ändå är
framme skall vätskor tvättas bort med trasa och vatten, vid behov kan såpa
användas.

Snöröjning

Lättaste sättet är att låta snö smälta. Om planen används även vintertid går det
att skotta bort snön. Vi rekommenderar då plogen LBK 270, Polssons. Skotta
inte bort all snö, då det förflyttar stora mängder gummigranulat. Spara ca två
centimeter och borsta bort detta med triangelborste istället. Ett tips är att
anlägga en asfalterad yta, där all bortforslad snö läggs. När det sedan smälter så
kan gummigranulat återföras till planen. Vid behov kan snön smältas bort med
kemiska reaktioner. Vi rekommenderar hälsovänliga produkter som minimerar
skada på natur, miljö och konstgräs. En sådan produkt är VIAFORM. Användning
av salt rekommenderas i mindre utsträckning. Följande salttyper kan användas:
NaCl (Natriumklorid), MgCl2 (Magnesiumklorid), CaCO3 (Kalsiumkarbonat). Späd
alltid med vatten (max 1 enhet salt:4 enheter vatten). Max 1000 kg salt/tillfälle.
Max 5000 kg/år.

Vattning av ytan

Under sommaren kan konstgräsplanen upplevas för varm för att spela på, då
kan man vattna ytan för att snabbt sänka temperaturen på ytan.
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