Onderhoudsvoorschriften rubberingestrooide
kunstgrasvoetbalvelden Breda
De leverancier van het kunstgras verstrekt een garantie op door haar aangelegde kunstgrasvelden.
Een belangrijke voorwaarde is dat het totale onderhoud als onderstaand wordt uitgevoerd.
Wij onderscheiden 3 vormen van onderhoud.
I.
a.

KLEIN OF DAGELIJKS ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER
Het regelmatig verwijderen van blad, glas, takjes en andere verontreinigingen.
Blad e.d. kan het beste verwijderd worden met een blower; gebruik nimmer
een veeg-zuigmachine. Ook kan gebruik gemaakt worden van een grashark
met kunststof of rubberen tanden. Na het bijeen blazen of harken van de
verontreiniging verzamelen en afvoeren. Met de blower niet te veel in de
blazen, waardoor de rubberinfulmateriaal wordt verplaatst., Dus bij voorkeur
geen rugblazer gebruiken maar eentje op wielen of opbouw aan de tractor. En
altijd naar het veld toe blazen waardoor verspreiding van SBR infillmateriaal
naar de omgeving wordt voorkomen.
Ingetrapte kauwgom kan het beste verwijderd worden met Selfon 78. Gebruik
voor het verwijderen van andere verontreinigingen nooit oplosmiddelen zoals
tri, aceton, of alcoholbevattende middelen. Aangezien vele stoffen niet of
nauwelijks hechten aan de kunstgrasvezel zal een behandeling met schoon water meestal voldoende blijken te zijn.
Speciale aandacht vraagt het vrijhouden van het veld van grond uit de omgeving, meegenomen aan het schoeisel of anderszins. Besteed steeds aandacht
aan de walk-off mat.
Pas op voor smeltplekken in de mat ten gevolge van vuur of hete voorwerpen.
Bovengenoemde punten zullen bij de gebruikers onder de aandacht gebracht
moeten worden.

II.
a.

PERIODIEK ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER
Het egaal houden van de rubbervulling.
Het is gewenst de rubbervulling regelmatig te egaliseren en los te houden. Hiervoor kan
een sleepbezem worden gebruikt. Dit egaliseren bij voorkeur uitvoeren als de
rubbervulling droog is. Vooraf aan de bewerking de vervuiling verwijderen, zodat deze in
de vezel wordt geveegd.. Met name de intensief bespeelde plaatsen (toegang veld,
doelgebieden, penaltystippen en corners) verdienen de nodige aandacht en dienen zonodig
te worden bijgevuld met het geëigende rubber. Gebruik voor het in- of terug borstelen een
harde bezem. Sleep daarna het gehele veld met de sleepbezem, waarvan de harenrij
minimaal 2 cm uit elkaar staan.
Bij het vegen geen snelle korte bochten maken. (niet kleiner dan 6 m i.v.m. het
verschuiven van de mat)
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b.

Het regelmatig borstelen.
Het uitgangspunt is dat de velden, afhankelijk van het intensiteit 1 á 2 maal per
maand worden geveegd En de plaatsen die niet regelmatig worden geveegd of
verontreinigd worden door organisch materiaal, dienen vooraf aan de bewerking
met de sleepbezem middels de blower en borstelmachine te worden gereinigd.
per maand. Eén en ander is afhankelijk van het gebruik (intensiteit, spreiding en
vervuiling).
Afhankelijk van het gebruik kan het nodig zijn plaatselijk rubberkorrels aan te
brengen. (norm is 15 -20 mm onder de vezeltop) Gebruik hiervoor steeds het
geëigende materiaal.
Eventuele mos- of onkruidgroei dient mechanisch of met warm
water te worden bestreden.

c.

Beschadigingen aan de mat.
Beschadigingen aan de mat en belijning dienen direct te worden hersteld om
erger te voorkomen.
De gebruikers moeten erop gewezen worden, dat schade aan de kunstgrasmat
kan worden voorkomen door op de juiste wijze met trainingstoestellen om te
gaan. Bij voorkeur geen losse, zware oefendoeltjes op het kunstgras plaatsen,
omdat de kans groot is dat deze door (illegale)gebruikers versleept gaan worden.
En als deze er wel op het kunstgrasveld gebruikt, dan dienen deze te worden
gedragen of verplaatst middels brede onderzetwielen.

d.

Drainage.
De drainage dient te worden gecontroleerd en zonodig te worden doorgespoten
om een goede werking te behouden.

III.

SPECIALISTISCH ONDERHOUD
Het specialistisch onderhoud dient ter aanvulling van het klein en periodiek onderhoud,
minimaal eenmaal per jaar te worden uitgevoerd.
Dit onderhoud is erop gericht om:
verkitting van de rubbervulling zo lang mogelijk tegen te gaan;
vezelresten en ander droog vuil uit de toplaag te verwijderen;
de vezels krachtig te borstelen en het gereinigde rubber terug te
deponeren.

IV.

Machines ten behoeve van het onderhoud.
Tractor.
- De tractor dient uitgevoerd te zijn met brede gazonbanen met een max.
wieldruk van een 0,5 kg/cm2.
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V.

Voor het verwijderen van blad en overige vervuiling is het handig dat de tractor
voorzien is van fronthef met aftakas, zodat deze ten allen tijde of zelfs
gelijktijdig met het vegen ingezet kan worden.

Gebruiksregels.
-

veld niet gebruiken bij sneeuw, ijs (bevroren sneeuw) bij > -10 graden , ijzel en
opdooi.
Geen spelmateriaal, waaraan puntige scherpe hoeken zitten waarmee het de
mat beschadigd kan worden.
Geen verplaatsbare doelen verslepen.
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