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Forbedret kunstgræs med Matchsaver banebeskyttelse!
Matchsaver specialiseret sig i fremstilling banebeskyttelse for fodbold og er baseret
i North Yorkshire, England. Matchsaver banebeskyttelse er et redskab til at
reducere energiomkostningerne til opvarmning plan, forbedre plan ved at reducere
udledningen af gummigranulat i naturen og udvider planens levetid ved at beskytte
græsfibre fra mekaniske skader under snerydning.!

!

Air Roller system består af fem valser og manuelt fordelt over planen.

!

Kunstgræsbane giver året rundt play og er et godt alternativ til naturlig græs, især
om vinteren. Men en kunstgræsbane pitch er ikke vedligeholdelsesfri og kræver
mange vedligeholdelse året rundt. Matchsaver banebeskyttelse på kunstgræs
sparer driftsomkostninger og har mange fordele både i atleternes sundhed og
miljøet. Brug af planen dækning er specielt velegnet til snerydning. Matchsaver
banedækning reducerer udledningen af gummigranulat i naturen og spare på den
årlige genopfyldning af gummigranulat.!

!
!
!

!
!
!
!

Planvärme!

!
!
Snerydning med Matchsaver banebeskyttelse reducerer udledningen af gummigranulat i naturen.
!
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Banevarme og energi !
Matchsaver banebeskyttelse falde med 70% sollys og fanger varmen under den
beskyttelse. Dette reducerer behovet for flyet varme og CO2-udledning.
Matchsaver beskytter mod frost, is og sne på en enkel og effektiv måde.!

!

Matchsaver banebeskyttelse beskytter planen mod alle vejrforhold.

_____________________________________________________________!

!

Matchsaver reducerer årlige vedligeholdelsesudgifter !
Kunstgræsbaner er ikke vedligeholdelsesfri. Matchsaver forbedre planen kvalitet og
forlænger levetiden af planen ved at beskytte græsfibre fra mekaniske skader
under snerydning. Yderligere sparer på følgende:!
!
• Daglig rengøring til at fjerne uønsket materiale (f.eks. Snus, tyggegummi) !

• Udskridning at distribuere gummigranulat jævnt over planen !
• Maskine rengøring / vådrengøring at børste overfladen ren for snavs !
• Vedligeholdelse af linjer og samlinger !
• Påfyldning af gummigranulat !
• Saltning af smeltende sne og is !
• Pesticider til at fjerne mos og alger !
• Matchsaver planen reducerer varmeudgifterne og CO2-udledningen markant!!
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