Záručné podmienky a údržba povrchov s umelým trávnikom
Ľahká údržba, dlhá životnosť a celoročná možnosť využívania umelých trávnikov je ich výhodou pred
prírodnými trávnikmi.
Pokroková technológia výroby trávnika - jej priebežná inovácia materiálov, tvarov vlákien, podložiek, spôsobu
výroby a rôznorodosti volieb prináša novú vysokú kvalitu presne zodpovedajúcu požiadavke doby a vašim
potrebám. Docieľujeme konkurenčne špičkové úžitkové vlastnosti povrchu, predlžovanie životnosti a času
garancií s dlhodobou nemennou kvalitou povrchu. Zvyšujeme odolnosť vlákien, podložiek a celého komplexu
povrchu voči mrazom, UV žiareniu, zvýšeným teplotám a voči chemikáliám Životnosť a kvalitu trávnika určujú
kvalitatívne parametre materiálu vlákna, pevnosť, tvar, hustota vlákna a podstatnou mierou ju ovplyvňuje kvalita
podložky. Komplex doplňuje zloženie a vyhotovenie podložia, ako aj správne vykonané zasypanie umelej trávy.
Dostatok času počas výberu správneho povrchu v rámci poradenstva podstatne ovplyvní vašu dlhodobú
spokojnosť s kvalitou povrchu a splnenie vašich očakávaní. Kvalitu povrchu ovplyvňujete podstatnou časťou
vy, a to primeranou záťažou, dennou údržbou a hlavne udržiavaním čistoty, čím si vytvárate aj príjemné a
bezpečné prostredie.
Záručné podmienky
Na udržiavané povrchy umelého trávnika podľa dole uvedených zásad firma MARO, s.r.o. poskytuje:
- záruku na športový povrch z umelej trávy maximálne 8 rokov podľa zvolenej kvality a primeranej
zaťaženosti športoviska
- záruku na UV stabilitu maximálne 5 rokov
- záruku na lepené spoje 2 roky
Údržba plôch s umelým trávnikom
A. Základné požiadavky na bezpečnosť:
- pravidelne robte záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, nevhodného využívania, prípadne
poškodenia a vyvoďte okamžite dôsledky
- udržiavajte povrch čistý, bez cudzích elementov (športový trávnik nie je na piknik, znečistenie môže zmeniť
sklz na povrchu a zapríčiniť úraz)
- na hracej ploche a v jej blízkosti zakážte používanie otvoreného ohňa, v blízkosti povrchu s umelým trávnikom
umiestnite výstražné tabule: „Zákaz fajčenia v blízkosti a na hracej ploche“ a „Zákaz používania
otvoreného ohňa v blízkosti a na hracej ploche “
- na vykonávanie údržby môžete využívať stroje do hmotnosti 1000 kg (1 t) a to vo vyhotovení pojazdu s pásmi
alebo balónovými pneumatikami (takto je možné trávnik vyčesávať alebo opatrne odstraňovať sneh, v čase
použitia mechanizmov zabezpečte, aby sa na ploche nikto nezdržiaval).
- nevykonávajte údržbu trávnika pri vysokých teplotách - ušetríte si tak čas a námahu
- v blízkosti trávnika umiestnite dostatočné množstvo odpadkových košov
- ak zistíte čo aj malé poškodenia trávnika, okamžite vykonajte opravu alebo konzultujte rozsah a spôsob opravy
a okamžite ju zabezpečte
- inštalované náradie používajte len v súlade so spôsobom, na ktoré je určené, rovnako zaobchádzajte
s dodanými zariadeniami a nástrojmi
B. Čistenie a údržba
- vyčistenie trávnika urobte ihneď po jeho znečistení (predídete možným úrazom, predĺžite kvalitu a životnosť
povrchu a udržíte príjemné prostredie)
- na konci dňa urobte obhliadku stavu povrchu a podľa potreby – po použití trávnik vyčešte (v prípade
viacúčelového ihriska metlou s dĺžkou min. 1300mm, v prípade futbalového ihriska strojovo rotačnou kefou)
- minimálne 2-3x týždenne rotačnou motorovou kefou rovnomerne prehrabte piesok a (gumený granulát - platí
pri futbalovom trávniku)
- priebežne odstraňujte prach a prípadné menšie nečistoty z trávnika strojom určeným na čistenie trávnikov

- umelý trávnik s posypom čierneho SBR granulátu polievajte vodou (chlaďte), ak je teplota vzduchu vyššia ako
30°C
- každý rok vykonajte hĺbkovú údržbu: dôkladné chemické čistite, dôsledné prečesanie a zarovnanie zásypu
povrchu (najlepšie strojovo)
C. Odstraňovanie nečistôt
- pôsobenie riedidiel a chemických prípravkou aj čistiacich si pred použitím odskúšajte na skrytom mieste,
používajte opatrne a podľa návodu
- tekuté nečistoty ako napr. džúsy, mlieko, zmrzlina, krv atď. najprv namydlite, a potom vyčistite a dôkladne
opláchnite vodou
- olejovité a polotuhé látky ako krémy, emulzie, farby atď. odstraňujte z trávnika chloričitým roztokom a potom
dôkladne vytrite a opláchnite vodou
- parafíny, asfalt a podobné látky odstraňujte riedidlom, miesto dôkladne vytrite v čo najkratšom čase a dobre
opláchnite vodou
- znečistenie lepidlom odstraňujte sprejovým rozpúšťadlom, miesto dôkladne vytrite v čo najkratšom čase
a dobre opláchnite vodou
- znečistenie hubami a plesňami odstráňte 1% peroxidom vodíka, miesto potom riadne utrite a dôkladne
opláchnite vodou
D. Kontroly a opravy
- pravidelne podľa využívania povrchu vykonávajte obhliadky - kontrolujte spoje, nadmerné vypadávanie vlasov
trávnika, a či nedošlo k pretrhnutiu trávnika alebo narušeniu spojov - v takomto prípade nám neodkladne
volajte a konzultujte problém, predíďte nárastu škôd
- vietor a dážď pri správnom spádovaní alebo vypuklosti povrchu pôsobí čistiaco, ale prudký príliv vody môže
vyplaviť a silný vietor odfúknuť časť piesku resp. granulátu v trávniku, najmä ak je trávnik novo zapieskovaný,
po takejto udalosti pred používaním povrchu ho po dôkladnej obhliadke, kontrole rovnomernosti
zapieskovania, podmytia podložia a rozloženia granulátu dajte do pôvodného stavu
E. Zákazy a obmedzenia
- v blízkosti a na hracej ploche nenarábajte s otvoreným ohňom, nefajčite, nevykonávajte zváračské práce,
nepoužívajte vyhrievacie telesá
- vyvarujte sa akémukoľvek znečisteniu, najmä znečisteniu povrchu lepidlami, asfaltom, olejmi, riedidlami,
chemikáliami, ovocnými nápojmi
- vo vlastnom záujme prevádzkovateľa zakážte vstup so žuvačkou pod pokutou!
- zakážte a nedovoľte vstúpiť na hraciu plochu mechanizmom a dopravným prostriedkom, ktoré nesplňujú
požiadavky viď A.!
- nedovoľte používanie nevhodnej obuvi - kopačiek s kovovými hrotmi, obuvi s klincami (tretry) a podobne,
ktoré by mohli spôsobiť prepichnutie podložky trávnika. Výnimkou sú špeciálne vysoké trávy v kombinácií
rovného a kučeravého vlasu, ak sa dodrží podmienka: rozdiel medzi hrúbkou vrstvy zásypu a dĺžkou hrotu
alebo klinca je minimálne 5 mm. Riziko poškodenia podložky je úmerné nižšiemu rozdielu a nerovnomernosti
zasypania!
- vyvarujte sa celoplošnému používaniu chemických čističov, riedidiel, odstraňovačov burín alebo insekticídov
bez overenia pôsobenia na skrytom mieste
POZNÁMKA: Tieto pokyny odporúčame použiť ako súčasť prevádzkového poriadku, ktorý si zabezpečí
objednávateľ.
V prípade nedodržiavania zásad prevádzky a údržby umelého trávnika stráca zákazník možnosť reklamácie!
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