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Ansøgning

Aarhus Kommune, Teknik & Miljø har den 6. april 2018 modtaget revideret
ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane
og træningsareal, Engdalsvej 86-88, 8220 Brabrand, matr.nr. 11du Brabrand By, Brabrand. Ansøgningen er fremsendt af Rådgiver Orbicon A/S på
vegne af Bygherre Brabrand IF.

2

Vilkår for tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand

2.1
Udløb og regnvandsbassin
Udledning til Brabrand Sø via udløb MU71A
2.1.1 Da der er konstateret et slaggelag på et delareal af den nye kunstgræsbane, skal der som ansøgt udlægges en tæt membran under
den del af kunstgræsbanen som ligger ovenpå slaggelaget.
2.1.2

Der skal som ansøgt etableres et forsinkelsesbassin (tørt bassin),
med et volumen på 451 m³, og med et fast afløb (tømningsflow) på 2
l/s, som reguleres i brønd B, til nedsivningsgrøften inden udløb til
Brabrand Sø via Gonges Å (bilag 1).

2.1.3

Drænvand skal passere en sandfangsbrønd med mulighed for udtagning af en drænvandsprøve (brønd C) (bilag 1).

2.1.4

Udløbet fra nedsivningsgrøften til Gonges Å (se figur 1) skal udformes på en sådan måde, at det ikke forårsager nedbrydning af brinkanlæg eller forårsager materialetransport (herunder granulat) til
Gonges Å eller Brabrand Sø.

2.1.5

Nedsivningsgrøften har et areal på 35-40 m², med en længde på 36
m. Grøften skal anlægges med minimum 30 cm filtermuld og udløbet anlægges med større sten for at holde på filtermuld, som angivet
i figur 1.
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Figur 1: Tværsnit af udløbet fra forsinkelsesbassin til nedsivningsareal og med videre
udløb til Brabrand Sø via grøft (”Gonges Å”).

2.1.6

Bundkoten i nedsivningsarealet skal afpasses højeste vandstand i
Gonges Å, og være højere end denne.

2.1.7

Filtermulden skal sammensættes efter Aarhus Kommunes krav jf.
bilag 2 og dokumentation for sammensætning skal fremsendes til
Aarhus Kommune

2.1.8

Hvert 5. år skal der udtages jordprøver af filtermulden der analyseres for de parametre som er angivet i bilag 2. Prøverne skal udtages
efter hver 10. meter grøft (3 steder). På hvert sted udtages 5 stikprøver i hhv.10 cm dybde og 25 cm dybde. De 5 stikprøver fra hver
sin dybde blandes til 1 blandeprøve, således man får 2 prøver til
analyse fra hvert af de 3 steder i grøften. Analyseresultater fremsendes til Aarhus Kommune.

2.1.9

Det skal under anlægsarbejdet sikres, at der ikke sker udskylning af
ler, sand eller grus til Brabrand Sø via udløb MU71A. Om nødvendigt skal etableres et midlertidigt sedimentationsbassin.

2.1.10 Overløb fra forsinkelsesbassin, ved regnhændelser større end en 5
års hændelse, skal ske kontrolleret til det omgivende terræn
Forsinkelsesbassin
2.1.11 Forsinkelsesbassinet skal dimensioneres, således at der ikke sker
overløb hyppigere end hvert 5. år (n=5).
2.1.12 Tilløb og udløb i forsinkelsesbassin skal være sikret mod erosion af
sider og bund.

2.1.13 Bassinet skal fortløbende oprenses og vedligeholdes, således at
bassinets rette funktion til stadighed opretholdes. Det skal oprenses
senest når 20-25% af volumen er fyldt med sediment.
2.1.14 Der skal etableres køreadgang for tømning og renholdelse af sandfang, indløb, udløb og reguleringsbrønd.
Generelt
2.1.15 Sne og is fra banerne skal primært fjernes manuelt eller maskinelt
uden brug af tømidler, og oplagres på træningsarealet, således at
smeltevand ledes til dræn, og så evt. opsamlet granulat kan føres
tilbage på kunstgræsbanen.
2.1.16 Hvis der saltes, skal det udelukkende ske i perioder hvor banen er i
brug, og der skal løbende arbejdes på at anvende bedst mulige teknik så forbruget mindskes mest muligt. Forbruget af salt skal registreres i en driftsjournal med indkøbte mængder, og hvornår det er
anvendt og i hvilke mængder. Driftsjournalens oplysninger skal
fremsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende.
2.1.17 Der må ikke anvendes pesticider eller ukrudtsmidler på banerne.
2.1.18 Afledning af drænvand via grøft til Brabrand Sø må ikke give anledning til udvaskning af infill-materiale (granulat) til recipient.
2.1.19 Ved udskiftning af granulat/infillmateriale skal dette være godkendt
til det europæiske marked, jf. kriterierne fra Artikel 2(7)(d) i REACH
(den europæiske kemikalieforordning). Dette skal dokumenteres
vha. datablad for produktet, som skal være udstedt indenfor 12 måneder.
2.1.20 Ved udskiftning af granulat/infillmateriale skal der indsendes dokumentation, herunder datablad og udvaskningstest, til Center for Miljø
og Energi via vandmiljo@mtm.aarhus.dk.
Udvaskningstest skal udføres efter DIN 18035-7 eller tilsvarende.
2.1.21 Efter projektets gennemførelse færdigmeldes anlægget til Teknik &
Miljø via vandmiljo@mtm.aarhus.dk, hvor der indsendes en opdateret anlægstegning og hvor det tydeligt skal fremgå hvor dræn, brønde og udløb er placeret. Der foretages umiddelbart kort tid efter en
besigtigelse af de etablerede anlæg og en gennemgang af, at de er
udført efter udledningstilladelsens krav og vilkår.
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3

Forhold til anden lovgivning

3.1
Planloven
3
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 10b) ”Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg” og
er dermed screeningspligtigt. Konklusionen af screeningen er, at projektet
for etablering af kunstgræsbane kan gennemføres uden udarbejdelse af en
miljøkonsekvensrapport jf. miljøvurderingslovens § 21 (afgørelse 4. april
2018, Aarhus Kommune, CBM, edoc 17/055453).
3.2
Vurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder
Nærmeste Natura 2000-område er Brabrand Sø, nr. 233. Udløbet MU71A er
beliggende i Natura-2000 området, hvor drænvandet afledes via grøft til
Brabrand Sø.
Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentlig
negativ påvirkning af Natura 2000-området og ikke indebærer forringelse af
områdets naturtyper og levesteder for arter, eller medfører forstyrrelser, der
har betydelige konsekvenser for de arter området er udpeget for. Drænvandet nedsivninger igennem filtermuld, og det kun vil være mindre vandmængder, ved overløb fra grøften, der udledes til Brabrand Sø. Samtidigt udlægges der en tæt membran på den del af banen som anlægges ovenpå slaggelaget.
Der er ikke udpeget ramsar- eller fuglebeskyttelsesområder i nærheden.

3.3

Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag
IV
Den ansøgte udledning vurderes ikke at påvirke nogen bilag IV arter i området, og er heller ikke til hinder for en fremtidig udbredelse af bilag IV arter i
området.
3.4
Øvrig lovgivning
Nærværende tilladelse omfatter alene tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.
Der er ved nærværende tilladelse ikke taget stilling til eventuelle øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet, f.eks. efter byggeloven og vejloven. Øvrige tilladelser skal derfor indhentes særskilt.

3

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og
konkrete projekter (VVM)
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Projekt oplysninger

4.1
Baggrund
Brabrand IF ønsker at etablere en kunstgræsbane og et ekstra træningsareal syd for klubhus på matr.nr. 11du Brabrand By, Brabrand. Overfladevandet
fra banerne ønskes udledt fra forsinkelsesbassin og nedsivningsareal til
grøft med udløb i Brabrand Sø.
4.2
Eksisterende forhold
Området er beliggende i kloakopland M018 der jf. Aarhus Kommunes spildevandsplan er fælleskloakeret.
4.3
Ansøgt projekt
Nærværende ansøgning omfatter anlæggelse af kunstgræsbane og et ekstra træningsareal på den sydlige del af matr.nr. 11 du Brabrand By, Brabrand. Det samlede baneareal udgør 9791 m², fordelt på 7992 m² kunstgræsbane og 1799 m² ekstra træningsareal (bilag 1).
Kunstgræsbanen anlægges på en del af en eksisterende grusbane og på en
del af et naturgræsareal. Under gruslaget på den eksisterende grusbane er
der konstateret et slaggelag. For at undgå at drænvand fra kunstgræsbanen
kommer i kontakt med slaggelaget udlægges der en vandtæt 1,0 mm PE
membran. Membranen etableres med 1 m overlap mellem membranbanerne, og samles med dobbeltklæbende butylbånd. Der lægges en geotekstil
som membranbeskyttelse som lægges op til kunstgræsbanens kantside på
vest- og nordsiden, for at sikre at der ikke strømmer overfladevand til slaggelaget. Kunstgræsbanen har fald mod syd og drænvandet opsamles i dræn
på den sydlige del af banen og ledes til forsinkelsesbassin (bilag 1, grønt
areal).
Kunstgræsbanen opbygges som en 3. generations kunstgræsbane bestående af følgende elementer:
 Kunstgræsstrå af mærket SALTEX DROP4008 MTRX PP som forhandles af Unisport Scandinavia ApS. Kunstgræsstråene er limet fast på en
backingplate fremstillet af polyurethan.
 Stabiliserende infill-lag af kvartssand som udlægges i bunden af kunstgræstæppet
 Performance infill-lag (shockpad) udlægges som SBR gummigranulat fra
den danske producent GENAN A/S. SBR er gummigranulat produceret
af genbrugsmaterialer fra bildæk.
 Modificeret stabilgrus med et porevolumen på mindst 30 %
 Bundsikringssand
 Drænkanaler
Der er fremsendt datablad for kunstgræsstrå og SBR gummigranulat (bilag
3)
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Drænvandet ledes via to hoveddræn til forsinkelsesbassin på 451 m³. Drænvandet ledes med et fast afløbstal på 2 l/s til nedsivningsareal, med overløb
via grøft til Brabrand Sø. Forsinkelsesbassinet er dimensioneret til at kunne
håndtere en 5 års regnhændelse og med en klimasikkerhedsfaktor på 1,2.
Da det er ukendt hvor meget drænvand der vil nedsive under banerne, og
hvor meget der vil blive ledt til dræn, er forsinkelsesvolumen er beregnet til
at kunne håndtere alt drænvandet, dvs. den hydrauliske reduktionsfaktor er
1.
Nedsivningsarealet er 35-40 m² og vil i forbindelse med anlægsarbejdet af
banerne oprenses og få et nyt lag filtermuld (25-30 cm). Bundkoten vil blive
afpasset højeste vandstand til grøften, og være højere end denne. I udløbet
fra nedsivningsarealet lægges der store sten, for at undgå udvaskning af
filtermuld. Tværsnitskitse af grøften fremgår af figur 1.
Snerydning forventes udført mekanisk ned til lige over græstæppets top. De
sidste centimeter sne forventes ryddet manuelt. Sne fjernet fra banen vil
oplagres i et hjørne af kunstgræsbanen og smeltevandet herfra ledes til
samme drænsystem som det øvrige drænvand.
Brabrand IF står for den fremtidige drift af banen.

5

Aarhus Kommune, Miljø og Energi´s bemærkninger
5.1

Vådområderne

Drænvandet ledes til Brabrand Sø via udløb MU71A, der ifølge vandplanerne er målsat ”God økologisk tilstand” if. Vandområdeplanerne 2015-2021.
Udledningen forgår til hovedvandopland Aarhus Bugt.
Vandområdets tilstand samlet er ”Dårlig økologisk tilstand”. Der er ikke
målopfyldelse for parametrene klorofyl og makrofytter.
Der må ikke ske forringelse af Brabrand Sø´s aktuelle tilstand, herunder for
de enkelte kvalitetselementer. Da drænvandet forsinkes til at afløbstal på 2
l/s, samt drænvandet passerer sandfangsbrønd og der renses og nedsives
igennem filtermuld, vurderes projektet ikke at medføre en sådan forringelse.
5.2

Hydrauliske kapacitet i vandløb m.v.

Hydraulisk vurderes afledning af drænvand fra kunstgræsbane og ekstra
træningsareal ikke at have nogen negativ indflydelse på Brabrand Sø eller
grøften, der leder til Brabrand Sø, da størstedelen af drænvandet vil nedsive
igennem nedsivningsarealet og det vil være ved overløbssituationer at
drænvandet udledes til recipient. Det vurderes, at grøften og vådområdet har
den fornødne hydrauliske kapacitet til at modtage de vandmængder, der er
omfattet af nærværende tilladelse uden at der opstår væsentlige opstuvnin-
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ger og oversvømmelser til gene for driften og brug af de vandløbsnære arealer.
5.3 Opfyldelse af målsætningen
Tilladelsen vurderes ikke at indebære forringelse af områdets naturtyper og
levestederne for arterne, da størstedelen af drænvandet nedsiver igennem
et filterlag og det kun er overløb fra nedsivningsarealet der udledes til Brabrand Sø. Det er sikret at drænvandet ikke kommer i kontakt med slaggelaget, da der er udlagt en tæt membran.
Endvidere vurderes det ikke at medføre forstyrrelser som har konsekvenser
for de arter området er udpeget for.
Samlet vurderes det at den ansøgte udledning af drænvand ikke vil forhindre
opfyldelse af målsætningen for Brabrand Sø.
Forurening, risikovurdering
Drænvand fra kunstgræsbaner med granulat af gamle bildæk kan indeholde
stoffer som COD, klorid, sulfat, total-N og total-P, metaller, phenoler og
phthalater som overskrider vandkvalitetskravene (jf., DHI rapport om miljøog sundhedsskadelige stoffer i drænvand fra kunstgræsbaner, november
2013).
Orbicon har i forbindelse med ansøgningen fremsendt analyseresultater fra
to eksisterende kunstgræsbaner, med en lignende opbygning som kunstgræsbanen ved Brabrand IF. Analyseresultaterne viser mindre overskridelse
af tungmetaller. Der er desuden konstateret udvaskning af chlorid, da der er
anvendt tømidler.
Det kan ikke udelukkes, at der kan ske en udvaskning af stoffer fra kunstgræsbanen. Men da drænvandet først opsamles i et forsinkelsesbassin inden det udledes til nedsivningsarealet anlagt med filtermuld, vil der opnås en
rensning af drænvandet. Nedsivningsgrøften anlægges således at det sikres
at bunden af nedsivningsarealet ikke vil være vandfyldt således at der vil ske
nedsivning hele året. Der stilles vilkår om at sne og is fra banerne primært
skal fjernes manuelt eller maskinelt uden brug af tømidler. I tilfælde hvor det
er nødvendigt med tømidler skal dette registreres og forbruget skal mindskes mest muligt, for at undgå udledning af chlorid til recipient.
Der udtages analyser af filtermulden hvert 5. år for at sikre, at kapaciteten
for tilbageholdelse af forurenende stoffer opretholdes. Aarhus Kommune vil
på baggrund af analyseresultaterne vurdere om filtermulden skal udskiftes.
5.4
Naturbeskyttelse og vandløbslov
Brabrand Sø er udpeget efter Naturbeskyttelseslovens §3. Det ansøgte projekt, herunder udledning af drænvand, vurderes ikke at have en væsentlig
indflydelse på fysiske eller afstrømningsmæssige forhold og vurderes ikke at
have negative naturlige konsekvenser.
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5.5 Grundvandsbeskyttelse
Lokaliteten er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD), som er indvindingsopland til Harlev Framlev Vandforsyning og Tåstrup Vandværk.
Området er ikke udpeget som sårbart over for nedsivning af miljøfremmede
stoffer, og da den primære nedsivning sker igennem filtermuld i grøften vurderes det, at der ikke er risiko for forurening af grundvandet.
5.6
Klima
Projektområdet ligger i kote (3,5 mod syd og kote 5 mod nord) umiddelbart
nord for Brabrand Sø. Usædvanlig høj vandstand i søen kan medføre opstuvning af vand i grøften, og hævet vandstand på nedsivningsarealet, dog
forventes dette kun ved ekstreme regnhændelser.
5.7
Generelt
Der fastsættes ikke grænseværdier for indholdet af forurenende stoffer i
udledningen. Derimod skal vilkår om bassinvolumen, fast afløb, overløbsfrekvens og nedsivning gennem filtermuld opfattes som funktionskrav.

6

Klagevejledning

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet af: Ansøger, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98. Afgørelsen kan endvidere påklages af landsdækkende foreninger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og § 100,
samt lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen, jf. lovens § 100.
En eventuel klage skal sendes elektronisk til Center for Miljø og Energi,
Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J, via Klageportalen på
www.borger.dk eller www.virk.dk senest 4 uger efter tilladelsesdato, eller
bekendtgørelsesdato, hvis afgørelsen er offentlig bekendtgjort, jf. miljøbeskyttelseslovens § 93. Ved indgivelse af klagen skal der indbetales et gebyr
på hhv. kr. 900 (privatpersoner) eller kr. 1.800 (virksomheder og organisationer) til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er angivet i tilladelses side 1.
Oplysning om Klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside (www.naevneneshus.dk), herunder undtagelsesreglerne for
ikke at benytte Klageportalen.
Såfremt der modtages klager inden for klagefristen, får ansøger straks besked, hvorefter Center for Miljø og Energi vurderer, om afgørelsen skal fast-
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holdes, eller om sagen skal genoptages. Såfremt sagen genoptages informeres sagens parter herom.
Hvis afgørelsen fastholdes, fremsender Center for Miljø og Energi klagen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3 uger efter klagefristens udløb,
sammen med en udtalelse til sagen og de anførte klagepunkter. Udtalelsen
sendes samtidig i kopi til de involverede parter, der har mulighed for at afgive yderligere bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 3
uger efter at de har modtaget udtalelsen fra myndigheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 94.
En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte
tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljøog Fødevareklage-nævnets adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse. Et eventuelt søgsmål i forhold til tilladelsen skal anlægges ved
domstolene senest 6 måneder efter tilladelsesdato, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Søgsmålsfristen er angivet i tilladelsens side 1.
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7

Underretning om afgørelsen

Afgørelsen offentliggøres på Aarhus Kommunes hjemmeside:
www.aarhus.dk/annoncer
Følgende er underrettet om afgørelsen ud over ansøger
Aarhus Kommune, Sport og Fritid v/ Kultur og Borgerservice, N. J. Fjords
Gade 2, 8000 Aarhus C (sport-fritid@aarhus.dk)
Orbicon A/S v. Henrik Grove Andersen, Gasværksvej 4, 9000 Aalborg
(hegr@orbicon.dk)
Miljøstyrelsen, Haraldsgade 52, 2100 København Ø, (mst@mst.dk), CVRnr: 33157274
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Langelandsgade 8,
8940 Randers, (senord@sst.dk), CVR-nr 12070918
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia,
(mail@dkfisk.dk), CVR-nr: 45812510
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, att. Kontorhjælpen v/ Gitte Underbjerg, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård,
(nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk), CVR-nr: 25145615
Danmarks Sportsfiskerforbund, Hovedkontor, Skyttevej 4, Vingsted, 7182
Bredsten, (post@sportsfiskerforbundet.dk), CVR-nr. 37099015
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
(dn@dn.dk) CVR-nr. 60804214
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, (fr@friluftsraadet.dk),
CVR-nr: 56230718
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk, aarhus@dof.dk)
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Bilag 1, Engdalsvej 86-88,
Brabrand.
Kunstgræsbane
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Bilag 3
Filtermuld
Filtermuld anvendes som det øverste jordlag i nedsivningsanlæg til regnvand. Filtermulden bruges
overvejende i nedsivningsanlæg til regnvand fra veje og parkeringsarealer, men kan også benyttes i anlæg
til håndtering af regnvand fra andre overflader, hvor det skønnes nødvendigt med både en god rensning og
god nedsivning.
For at få den bedste rensning af regnvandet inden det nedsiver stiller Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
krav til sammensætningen af filtermulden og til, hvilke analyser der skal foretages af filtermulden både inden
og filtermulden udlægges og i nedsivningsanlæggets levetid.

Sammensætning af filtermuld:
 Filtermulden skal være ren i udgangspunktet. Det gælder også, at der ikke bør være høje mængder
fosfor, som let kan udvaskes med regnvandet.


Filtermulden bør være 30-50 cm tykt afhængigt af behovet for rensning og ønsker til plantevækst.



Filtermulden skal være homogent blandet. Kan købes færdigblandet hos flere producenter eller blandes
på stedet.



Det samlede indhold af ler (<0,002 mm) og silt (<0,063 mm) bør ligge mellem 5 og 10 % (vægtprocent).



Indholdet af organisk materiale bør omkring 3 % (vægtprocent) og af så stabil karakter som muligt.



Filtermuldens pH bør være mellem 6,5 og 8, men helst i den lave ende af spektret.



Filtermulden skal placeres ved overfladen i nedsivningsanlægget og skal være vegetationsdækket.



Filtermuldens hydrauliske ledningsevne bør ikke være lavere end 10 m/s ved anlæggelse (afhænger af
-4
jordens tekstur og kompakthed), men heller ikke højere end 10 m/s. Justeres ved iblanding af sand.



Forholdet mellem vejareal eller parkeringsareal og nedsivningsareal kan variere alt efter det forventede
forureningstryk og dybden af jordlaget. Danske eksempler varierer mellem ca. 1:5 og 1:25.



En større bindingskapacitet og længere levetid kan opnås ved at iblande stærke »sorbenter« som
eksempelvis aluminiumoxider (ALCOsand).
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Jordanalyser:
Inden filtermulden lægges ud i anlægget skal der tages prøver, der sendes til analyse. Resultatet af
analyserne sendes til Teknik og Miljø, Vand og Natur.
Der analyseres for:

Total- kulbrinter i
fraktionerne:

- C6-C10
- C10-C15
- C15-C20
- C20-C35

PAH, indhold af
- bens(a)pyren
følgende
- dibenz(a,h)anthracen
enkeltkomponenter: - SUM PAH

Tungmetallerne: - cadmium
- kobber
- bly
- zink
- nikkel
- krom (undtaget krom VI)
pH

Soccer

DROP4008 MTRX PP
Production code: 14

Yarn characteristics

Recommendations for infill, shock pad
2

Composition

Polyethylene

Sand

18 kg/m

Dtex

96 000 dtex / bundle

Sand type

Siliceous, round, washed and dried

Fiber overall thickness

550 micron

Sand granular size

0,3 – 1,5 mm

Fiber diameter

300 micron

Rubber

8,0 kg/m

Pile height

40 mm

Rubber type

SBR

Filaments/bundle

48

Rubber size

0,8 – 2,8 mm

Total length of tuft

88 mm

Shock pad type

Thermical bonded polyolefin

Shock pad thickness

22 mm

2

Pile weight

950 g/m

Colour

Field green / Lime green

Structure

Monofilament

Polypropylene multilayer

Bundle distance length

10 mm

2

Bundle distance width

15 mm

2

Production method

MTRX (3+1)

Bundles / m2

2111

Piles / m2

16 884

Filaments / m2

101 304

Total weight/ m2

1900 g

Weight

200 g/ m

Number of perforations

90 pcs/m

Perforation diameter

5 mm

Coating weight

750 g/m

Compound base

PU

16 mm

Product characteristics

Backing characteristics
Composition

2

12 mm

2

Roll characteristics
Width

400 cm

Length

65 m or according to plan

Diameter

80 cm

Lining
Colour

White, yellow

Width

10 cm

Standard
FIFA Quality & Quality Pro

Saltex Oy, in accordance with its policy of development, reserves the right to after above specifications without prior notice.
All measurements are + or – within 10%
The recommended quantities of the infill materials can be varied according to their characteristics.
We suggest to check them always by preliminary tests.

•

•

•

•

