
SPORT

Om een kunstgras voetbalveld dat nog voldoende vezellengte heeft 
weer in optimale conditie te krijgen adviseren wij een kunstgras 
infill renovatie. Met een infill renovatie stelt u de kostbare 
investering van een nieuwe toplaag nog een aantal jaren uit.

Werkwijze
Bij een kunstgras infill renovatie verwijderen en vervangen wij het 
SBR infill materiaal en instrooizand van de kunstgrasmat geheel of 
gedeeltelijk, al naar gelang de vervuilingsgraad. Met nieuwe infill 
krijgt het voetbalveld haar oorspronkelijke eigenschappen weer 
terug en verkleint men de kans op blessures. 

Voor het uitvoeren van een kunstgras infill renovatie maken  
wij gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkelde revitalisatie-
methode. Tijdens de uitvoering van deze methode haalt onze 
specifiek hiervoor ontwikkelde machine tijdens de eerste  
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werkgang zoveel mogelijk schoon SBR infill materiaal van het  
veld en plaatst dit in depot langs het veld. In de tweede werkgang 
verwijderen wij het SBR- en zandmengsel uit het kunstgras dat  
wij vervolgens afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf. 

Nu de grasmat schoon en ontdaan is van infill kunt u kiezen  
voor het vervangen van bepaalde onderdelen in het kunstgrastapijt, 
zoals bijvoorbeeld de intensief bespeelde doelgebieden. Na deze 
eventuele reparaties brengen wij het schone SBR – dat in de eerste 
werkgang verwijderd is – terug in het tapijt. Vervolgens strooien 
wij een laatste, nieuwe laag SBR over het veld. Enkele weken  
later voorzien wij het veld nogmaals van extra SBR infill en  
voeren wij een laatste inspectieronde uit. Na de renovatie is het 
veld in prima conditie om te bespelen met de oorspronkelijke 
speltechnische eigenschappen.

Kunstgras infill 
renovatie voetbal

Een kunstgras voetbalveld in gebruik verliest na verloop van tijd haar oorspronkelijke 
speltechnische eigenschappen. De oorzaak hiervan is veelal als gevolg van vezelslijtage en 
dus vermindering van de infill laag, die door intensieve bespeling ook verdicht is en door 
slijpsel, stof en organisch materieel verhard is. Dit alles zorgt naast een afname van het 
speelplezier ook voor een verhoogde kans op blessures.
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Toepassingsmogelijkheden
Kunstgras infill renovatie is toe te passen op de zogeheten  
SBR ingestrooide kunstgras voetbalvelden alsook op alle 
zandingestrooide kunstgrasvelden, zoals tennisbanen (ook  
banen gevuld met rood keramisch materiaal) en hockey- en 
korfbalvelden.

 Meer informatie
Voor meer informatie over kunstgras infill renovatie kunt  
u contact opnemen met:

De heer Ralph Huydts
Commercieel Manager
T: +31 (0)6 - 234 980 30
E: r.huydts@rooden.nl
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