stadiony i boiska

U˝ytkowanie
sztucznej trawy cz.1
M
Niektórzy handlowcy, chcàc za wszelkà cen´ zdobyç klienta, twierdzà, ˝e nawierzchnie
sportowe ze sztucznej trawy nie wymagajà ˝adnej piel´gnacji i obs∏ugi. Takie fa∏szywe
przekonanie mo˝e spowodowaç, ˝e u˝ytkownik, zaniedbujàc podstawowe dzia∏ania,
mo˝e znacznie zmniejszyç trwa∏oÊç murawy.

imo ˝e w porównaniu do trawy
naturalnej zabiegi piel´gnacyjne sà zminimalizowane, jednak
tylko systematyczna dba∏oÊç,
prawid∏owe u˝ytkowanie i piel´gnacja
sprawià, ˝e zminimalizujemy ryzyko
kontuzji, a sztuczna trawa b´dzie d∏ugo
zachowywa∏a wymagane w∏aÊciwoÊci.
Bardzo wa˝ne jest równie˝, ˝e koszty
piel´gnacji w stosunku do kosztów u∏o˝enia nowej wyk∏adziny sà minimalne,
trzeba wi´c dbaç o nawierzchni´ zanim
b´dzie za póêno.

Wytyczne u˝ytkowania sztucznej
nawierzchni
Ochron´ nawierzchni nale˝y zaczàç od
jej otoczenia: zainstalowaç p∏oty i bramki wejÊciowe, sprawdziç jakoÊç chodników, wycieraczek do obuwia i systematycznie je oczyszczaç, porzàdkowaç kosze na Êmieci, zapobiegaç wnoszeniu zanieczyszczeƒ, jedzenia i napojów, sprawdziç jakoÊç sprz´tu sportowego, obuwia
oraz sprz´tu do piel´gnacji nawierzchni.
U˝ytkownicy i pracownicy obs∏ugi powinni znaç wymagania p∏ynàce z u˝ytkowania tego typu nawierzchni i rozumieç ich znaczenie dla jej trwa∏oÊci. Pomo˝e w tym jasno sformu∏owany regulamin i wytyczne u˝ytkowania i piel´gnacji nawierzchni, a systematyczna kontrola pozwoli na eliminacj´ problemów
w poczàtkowej fazie.

G∏ówne zasady u˝ytkowania
nawierzchni ze sztucznej trawy
Podstawowa zasada to: w przypadku
wykrycia uszkodzenia natychmiast wezwaç autoryzowanà firm´, aby uniknàç
powi´kszenia szkody. Naprawy i dog∏´bne czyszczenie powinno byç wykonywane wy∏àcznie przez specjalist´. Zaleca
si´ dokonywania systematycznych przeglàdów, nawet 2-3 razy w roku przez wyspecjalizowane firmy.
1. Przej´cie w u˝ytkowanie
Z nawierzchni ze sztucznej trawy mo˝na korzystaç natychmiast po zakoƒczeniu
uk∏adania. Podczas u˝ytkowania materia∏
wype∏nieniowy mo˝e si´ stabilizowaç,
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nie uzupe∏niaç piasek. Obszary intensywniej wykorzystywane, np. w obr´bie
linii autowej, pola bramkowego oraz serwu na kortach tenisowych mogà wymagaç dodatkowego uzupe∏niania piasku
przez ca∏y okres u˝ytkowania boiska. Do
tego celu nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie piasku kwarcowego zgodnego z wymaganiami producenta trawy.
6. Wype∏nianie piaskiem i granulatem
gumowym
Równie˝ w przypadku systemów wype∏nianych piaskiem i granulatem gumowym, wype∏nienie piaskiem nast´puje bezpoÊrednio po zakoƒczeniu rozk∏adania nawierzchni, w celu jej stabilizacji
i unieruchomienia. Po tym nast´puje pokrycie granulatem gumowym, który
w znacznym stopniu decyduje o w∏aÊciwoÊciach funkcjonalnych dla celów
sportowych.
Podczas poczàtkowej fazy korzystania
z nawierzchni nale˝y granulat gumowy
równomiernie rozprowadzaç po ca∏ej nawierzchni, za pomocà odpowiedniego do
tego celu narz´dzia. Obszary cz´Êciej wykorzystywane, np. w obr´bie linii autowej, pola bramkowego, rzutu karnego,
mogà wymagaç dodatkowego uzupe∏niania piasku i granulatu. Do tego celu nale˝y u˝ywaç wy∏àcznie materia∏ów zgodnych z wymaganiami producenta trawy.
Uzupe∏nianie granulatem gumowym
mo˝e odbywaç si´ wy∏àcznie na suchych boiskach. Nale˝y wyszczotkowaç
w∏ókna sztucznego trawnika i uzupe∏niç
granulatem do pierwotnej wysokoÊci
wype∏nienia. Rozsypany granulat gumowy nale˝y w prawid∏owy sposób rozpro❑
wadziç trójkàtnà szczotkà i matà.
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z tworzywa sztucznego wjecha∏y ci´˝kie
pojazdy, np. po to, aby ustawiç trybuny,
krzes∏a dla s´dziów itp., nale˝y zastosowaç panele równomiernie rozk∏adajàce
obcià˝enie, pomosty lub k∏adki, przy
czym punktowe obcià˝enie nie mo˝e
przekraczaç 1 kG/cm2.
4. Wykorzystanie zimà
Po usuni´ciu Êniegu z powierzchni boiska mo˝na z niego korzystaç tak˝e zimà.
Nale˝y przy tym uwa˝aç, aby nawierzchnia nie zosta∏a uszkodzona ostrà
kraw´dzià narz´dzia stosowanego do
usuwania Êniegu. Je˝eli wykorzystywany jest p∏ug, musi byç on zabezpieczony
os∏onà gumowà, z tworzywa sztucznego
lub drewna. ¸aƒcuchy umieszczone na
ko∏ach pojazdów czyszczàcych mogà
spowodowaç znaczne szkody i dlatego
nie nale˝y z nich korzystaç. Uwaga: nie
nale˝y usuwaç wype∏nienia trawy! Najlepiej jest wi´c pozostawiç ok. 2-3-centymetrowà warstw´ Êniegu na powierzchni, aby uniknàç jej mechanicznego
uszkodzenia. Dopóki Ênieg nie zostanie
usuni´ty, nie nale˝y wchodziç na boisko,
gdy˝ wówczas powstajà zbitki Êniegu,
których nie mo˝na usunàç, nie uszkadzajàc jednoczeÊnie nawierzchni. W konsekwencji nie b´dzie mo˝liwe korzystanie
z boiska pokrytego sztucznà trawà.
5. Wype∏nianie piaskiem
Wype∏nianie piaskiem nawierzchni ze
sztucznej trawy nast´puje bezpoÊrednio
po roz∏o˝eniu trawnika i s∏u˝y stabilizacji i unieruchomieniu nawierzchni.
W poczàtkowej fazie korzystania z kortów tenisowych, boisk wielofunkcyjnych i do pi∏ki no˝nej z trawy pe∏nopiaskowej, nale˝y systematycznie i dok∏ad-
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a ca∏y system osiàgnie w ten sposób pe∏ni´ swoich funkcjonalnych mo˝liwoÊci.
2. Wykorzystanie do celów sportowych
Sztuczna trawa zawierajàca mieszank´ wype∏nienia gumowego i piasku
kwarcowego przeznaczona jest w szczególnoÊci do gry w pi∏k´ no˝nà i rugby.
Systemy wype∏niane piaskiem nadajà
si´ przede wszystkim na boiska wielofunkcyjne, do pi∏ki no˝nej i na korty tenisowe, a systemy zbudowane w pe∏ni
z tworzywa sztucznego do gry w hokeja
i sportów rekreacyjnych.
Korzystaç z nich mo˝na tylko w obuwiu sportowym; najbardziej odpowiednie
sà specjalne buty z wypustkami na podeszwie. Niedopuszczalne sà buty z korkami metalowymi lub ceramicznymi.
3. Pojazdy mechaniczne
Na powierzchnie pokryte sztucznà trawà mo˝na wje˝d˝aç pojazdami mechanicznymi jedynie w celach piel´gnacyjnych i konserwacyjnych. Zbyt du˝y nacisk punktowy, niewystarczajàco p∏ynna
jazda lub obracanie kó∏, stojàc w miejscu, mogà spowodowaç uszkodzenie powierzchni lub pod∏o˝a, a w konsekwencji negatywnie wp∏ynàç na funkcjonalnoÊç sportowà.
Nacisk na pojedyncze ko∏o nie mo˝e
przekraczaç 450 kg. Zasadniczo dopuszczalne jest jedynie wje˝d˝anie pojazdami z ogumieniem trawnikowym. Przed
rozpocz´ciem czynnoÊci piel´gnacyjnych nale˝y sprawdziç stan techniczny
pojazdu, gdy˝ wyciekajàcy olej lub paliwo mo˝e spowodowaç uszkodzenie powierzchni trawnika.
Je˝eli w pojedynczych przypadkach
konieczne jest, aby na powierzchni´
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