Tress MP10 ECO Konstgräs
Inkl. läggning

Produktnummer MP10ECO
Enhet: Kvm

Dimensioner:

Material:

Färger:

Längd: 100 cm
Bredd: 100 cm
Höjd: 2.4 cm

Konstgräs

Olika färger
Grön

Produktmärkning:
Tillgänglighetsanpassad

Underhåll
Material
Konstgräs: Det bör fyllas på sand en gång om året om detta saknas då kraftigt regn kan göra att sanden snedfördelas i
konstgräset.
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Produktbeskrivning
Krulligt konstgräs med strålängd 10 mm, för all typ av sport och allmänna utemiljöer utan krav på fallskydd. Ett fullt
återvinningsbart och miljövänligt konstgräs av högsta kvalitet som kan läggas på de flesta underlag. Slipp krävande underhåll
med ett konstgräs för alla väder! Vårt konstgräs har nu blivit ännu mer miljövänligt med en ny backing som heter PP ECO
Backing. Den är tillverkad av samma material som konstgräsets fibrer, vilket innebär att hela konstgräsmattan kan återvinnas
som plast, efter att den är uttjänt. Nu när fibrerna och backingen inte behöver separeras är vårt konstgräs helt återvinningsbart, till
skillnad mot de konstgräs som är gjorda av Latex eller PU backing. Tress konstgräs MP10 ECO har ca 29 400 stygn per
kvadratmeter, är krulligt och har en strålängd på 10 mm. Den gröna färgen är standard men gräset går att få i blått, rött, gult, svart
och vitt mot tillägg. Konstgräsmattan kan läggas på packad grusbädd, asfalt, betong eller annat packat underlag. Skarvarna ska
limmas med ett rekommenderat lim. Konstgräsmattan fylls med tvättad kvartssand.
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