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Przygotowanie
do sezonu
Zima już za nami i wraz nadejściem wiosny powinniśmy
zadbać o odpowiednie przygotowanie naszych boisk
z nawierzchnią syntetyczną do nowego sezonu.

BOISKO
NA MEDAL

A

by użytkownicy boisk sztucznych mogli czuć się na nich
bezpiecznie, musimy pamiętać o bardzo istotnych zabiegach pielęgnacyjnych, które powinniśmy wykonać wraz z odejściem zimy.
Większość obiektów sportowych,
w tym wiele „orlików”, w sezonie zimowym jest nieczynna, a boisko przykryte jest śniegiem, który sprawia że
nawierzchnia pod wpływem jego ciężaru ubija się i staje się bardzo twarda.
Z kolei podczas roztopów śniegu nawierzchnia nie posiada odpowiedniego
drenażu, woda nie odpływa, a samo
boisko jest bardzo twarde i śliskie.

Niezbędna szczegółowa
kontrola
Przed wiosennym użytkowaniem boiska należy pamiętać o dokładnym
sprawdzeniu, czy podczas sezonu zimowego na murawie nie pojawiły się
zanieczyszczenia lub inne elementy,
które mogą mieć negatywny wpływ na
nawierzchnię oraz na bezpieczeństwo
jej użytkowników. Prawidłowe przygotowanie powierzchni naszych boisk
powinno obejmować wszystkie niezbędne zabiegi, które przywrócą boisku właściwe i bezpieczne parametry.
Aby dokładnie przygotować boisko do
nowego sezonu, musimy przede wszyst-

Zdjęcia: archiwum firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.

Aby dokładnie
przygotować
boisko
do nowego
sezonu,
musimy przede
wszystkim
dokonać
szczegółowej
kontroli i oceny
stanu
nawierzchni.
sportplus

78

maj 2013

kim dokonać szczegółowej kontroli i oceny stanu nawierzchni. Jeżeli nawierzchnia uległa uszkodzeniom mechanicznym, należy dokonać odpowiednich napraw, używając do tego celu właściwych
materiałów zgodnych z zaleceniami producentów traw sztucznych.

Dla bezpieczeństwa
Pierwszą czynnością (z zakresu właściwych zabiegów pielęgnacyjnych)
przygotowania boiska powinno być rozluźnienie i napowietrzenie struktury
nawierzchni oraz wydobycie wszystkich zanieczyszczeń, które zostały
wmieszane i wbite w głąb granulatu.
Zabieg ten wykonujemy za pomocą specjalnego zgrzebła, które wyposażone
jest w zespół sprężynujących zębów,
mających za zadanie napowietrzenie
i rozluźnienie ubitego granulatu oraz
wydobycie wszystkich zanieczyszczeń.
Kolejnym etapem powinno być dokładne zamiatanie powierzchni boiska
i usuniecie z niej wszystkich elementów, które mogą być niebezpieczne dla
użytkowników. Następnie należy wy-

Sztuczna nawierzchnia
boiska pod wpływem ciężaru
śniegu ubija się i staje się
bardzo twarda.

konać zabieg renowacji powierzchni boiska, polegający na wydobyciu ubitego,
pozlepianego granulatu i przywróceniu
mu konsystencji luźnych granulek.

Dla dłuższej żywotności
Podczas renowacji jednocześnie prostujemy i oczyszczamy włókna syntetyczne z różnego rodzaju zanieczyszczeń biologicznych takich jak: mech,
glony, algi i chwasty. Po wykonywaniu
zabiegu warto ocenić czy boisko posiada odpowiednią ilość granulatu. Jeżeli
stwierdzimy jego ubytki, należy uzupełnić je za pomocą rozrzutnika.
Po przeprowadzeniu zabiegów renowacji oraz uzupełnienia granulatu zaleca się powtórne bronowanie, czyli rozluźnienie i napowietrzenie nawierzchni, przywracając jednocześnie właściwą miękkość i sprężystość boiska.
Ostatnim etapem pielęgnacji jest
szczotkowanie nawierzchni, czyli dokładne wczesanie i równomierne rozprowadzenie granulatu. Zabieg ten wykonujemy za pomocą zespołu samopoziomujących się szczotek.
Po ukończeniu wszystkich zabiegów
oczyszczone boisko sztuczne będzie
posiadać odpowiednią miękkość, sprężystość, równomiernie rozprowadzony
granulat będzie chronił włókna syntetyczne przed łamaniem się, utrzymując
je w bezpiecznej pozycji pionowej.
Prawidłowe wykonanie zalecanych
zabiegów renowacji i pielęgnacji nawierzchni sztucznej znacząco wydłuży okres jej eksploatacji, ale przede
wszystkim zapewni właściwe i bezpieczne warunki dla zawodników korzystających z boiska.
Więcej informacji na temat profesjonalnej pielęgnacji boisk sztucznych na
www.naszeboisko.pl.
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Menedżer – maszyny do pielęgnacji boisk
Aries Power Equipment Sp. z o.o.
Dystrybutor urządzeń Honda
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