TEKNISKT DATABLAD 04
Underhåll och reparation

Tack vare dess kontinuerliga,
skarvlösa yta kräver Playtop
ytterst lite underhåll. Eftersom rätt
materialtjocklek alltid ligger på rätt
ställe behövs ingen räfsning eller
den extra materialmån som krävs
för bark eller sand.
Eventuella främmande föremål
syns tydligt på ytan och kan inte ge
upphov till några dolda faror under
den. Och det finns inga hål som
kan locka nyfikna barn eller utgöra
svaga punkter för vandaler.
Själva ytan är porös, och om den
läggs på en porös grund, kommer
regnvattnet att rinna av nästan
ögonblickligen.

Underhåll
Det enda rutinmässiga underhåll som krävs är borttagning av synligt avfall.
Avlägsna alltid löv osv. innan de bildar en sörja som trampas in i underlaget.
Om träd växer så de hänger över området ska man trycktvätta och/eller behandla
med lämpliga moss- och ogräsbekämpningsmedel så att underlaget hålls rent
och snabbdränerande samt för att upprätthålla glidmotståndet. Det här kommer
att behöva göras högst en gång per år.
På vintern kan salt användas som isskydd. Använd kallvattenstrycktvätt för att
tvätta bort alla rester av salt när våren kommer.

Reparation
Effektiva, varaktiga reparationer av det kontinuerliga materialet kan utföras genom
i stort sett samma tekniker som den ursprungliga konstruktionen antingen för att
bygga upp begränsade kraftigt slitna områden efter långvarigt bruk eller för att
korrigera skador uppkomna genom olyckor eller genom vandalisering.
För relativt små områden erbjuder vi reparationssatser som innehåller erforderliga
material samt detaljerade anvisningar för tillblandning, anläggning, härdning och
hälso- & säkerhetsföreskrifter.
Större reparationer ska utföras av oss. Om hålrum bildas där den fjädrande
beläggningen gränsar till styva kanter kan de fyllas igen med ett patentskyddat
sprutbart tätningsmedel.

Färgskador
Om färg spills på ytan eller sprayas som graffiti ska du INTE använda
lösningsmedel utan att rådfråga oss, eftersom dessa kan orsaka allvarliga skador
på det stötabsorberande materialet.
TTekniska datablad finns för:
1. Bedömning av erforderliga
tjocklekar och områden

Vi kan ibland rekommendera ett passande lösningsmedel. Det är emellertid i
allmänhet bättre att måla över ytan eller att förse det skadade området med en
ny beläggning bestående av ett tunt skikt av det ursprungliga gummimaterialet.

2. Grundspecifikationer
3. Ytterligare tester
4. Underhåll och reparationer
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