DRIFT & SKÖTSEL
KONSTGRÄS LANDSCAPING

Förlänger livslängden
Noggrant underhåll av konstgräset förlänger livslängden på
din konstgräsyta väsentligt. Ett konstgräs alla fördelar medför
också att det kommer att utsättas för en enorm belastning.
Det är därför viktigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på rätt sätt för att inte skada underlaget och dess
egenskaper.

Borttagning av organiska föremål
Håll ytan ren från löv och grenar med hjälp av en lövblås eller en borstmaskin. Om inte rengöring sker bryts materialet
ner och kommer inom kort att även gynna mossa och ogräs.
Tänk på att hålla lövblåsen horisontellt för att förhindra
att gummigranulatet flyttar sig i de fall där gummigranulat
används. Skräp från luftförorening (stoft, partiklar, sot) bör
också avlägsnas så fort som möjligt. Detta görs enklast med
en borstmaskin.

Klotter och sabotage
Vid klotter eller liknande skadegörelse är det viktigt att
försöka spola bort färgen med vatten. Alternativt kan en
ångtvättbil behöva anlitas. Vid sabotage av konstgräset kan
lagning göras med hjälp av nytt gräs. Unisport bistår med ett
reparationskit för provisoriska lagningar. Kontakta alltid
Unisport för rådgivning innan lagning.

Borttagning av skräp
Skräp (fimpar, flaskor, papper, snus etc.) bör avlägsnas omgående från ytan då detta kan vara en grogrund för mossa.

Kontroll av skarvar
Det är viktigt att kontrollera skarvarna då och då för att
säkerställa att de inte släpper. Att skarvar släpper händer inte
särskilt ofta men det är viktigt att man har det under uppsikt.
Om en skarv skulle släppa är det viktigt att skadan rapporteras omgående till Unisport för bedömning/åtgärd. OBS!
Lagningar ska ske i samråd med beställaren och leverantören. Lagningar ska utföras i torrt väder och temperaturen skall
vara minst + 8 C .

Rekommendation skötselschema
Veckovis:
- Borstning av yta med kvast för att avlägsna grenar och löv
Månadsvis:
I tillägg till den veckovisa skötseln, även
- Borsta ytan med borstmaskin
Årligen:
I tillägg till den månadsvisa skötseln, även
- Titta över mängden sand i konstgräset
- Eventuellt ångtvätta konstgräs om det har blivit nedsmutsat

Förslag Borstmaskin

