PARDOSELI DE EXTERIOR
RECOMANDĂRI DE CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE
Introducere
Suprafeţele sintetice sunt realizate din polimeri extrem de durabili, proiectaţi pentru a satisface toate criteriile
climatice şi rezistând cu succes utilizării constante a crampoanelor. Cu toate acestea, nu există suprafaţă
sportivă care să nu aibă nevoie de întreţinere, o verificare regulată (o dată pe an) şi activităţi de întreţinere a
suprafeţei sintetice fiind necesare pentru păstrarea proprietăţilor acesteia. Această întreţinere de bază este
esenţială. Tipul şi scopul/amploarea activităţilor de întreţinere variază foarte mult, acestea putând fi
influenţate de factori precum poluarea din aer, suprafeţe adiacente (gropi cu nisip, zone verzi), care pot lăsa
resturi de alge, muşchi sau frunze. Garanţia oferită de instalator este condiţionată de respectarea
recomandărilor de întreţinere.
Întreţinere
Procedurile de întreţinere sunt necesare pentru păstrarea duratei de viaţă a suprafeţei şi pentru a garanta
că:





Suprafaţa este păstrată într-o stare de curăţenie impecabilă.
Suprafaţa este sigură pentru toate tipurile de utilizator.
În cazul unui sistem poros, drenajul liber al apei acumulate la suprafaţă este
menţinut pe parcursul întregii durate de viaţă a suprafeţei.
Aspectul dotării este unul atractiv.

Aceste obiective sunt atinse prin:





măturarea frunzelor şi a altor resturi de pe suprafaţă
spălarea suprafeţei pentru îndepărtarea urmelor de murdărie, alge, muşchi, nisip
etc.
aplicarea unor măsuri profilactice de eliminare a muşchiului şi/sau algelor
îndepărtarea regulată a buruienilor din zonele de curbură

Echipamente de întreţinere
Frunzele, acele de pin şi alte resturi nu trebuie lăsate deloc să rămână pe suprafaţă. Dacă acest lucru se
întâmplă, ele intră într-un proces de degenerare rapidă, constituindu-se într-un înveliş dăunător şi
perpetuând un mediu propice dezvoltării muşchiului şi algelor.

O măturătoare mecanică sau un aspirator sunt ideale pentru îndepărtarea resturilor vegetale şi a murdăriei.
Este posibil ca pentru anumite zone speciale să fie nevoie de o curăţare manuală.
Echipamentul trebuie să fie bine întreţinut şi manevrat cu grijă pentru a evita murdărirea sau producerea de
stricăciuni la nivelul suprafeţei. Scurgerile de combustibil sau de ulei dăunează suprafeţei.
Presiunea greutăţilor de pe suprafaţă, precum şi sarcinile de fricţiune şi de tăiere trebuie reduse la minimum
pentru a preveni deteriorarea suprafeţei. Este recomandată utilizarea cauciucurilor pneumatice mari şi a
periilor moi, însoţită de manevrarea cu grijă a uneltelor.

Un furnizor de maşini de curăţare a suprafeţelor este de exemplu:
SMG Sportplazmaschinenbau GmbH
Robert-Bosch-Strasse 3
D-89269 Vöhringen
Tel.: ++49 (0) 7306/9665-20
Fax: ++49 (0) 7306/9665-50
e-mail: info@smg-gmbh.de
Cel puţin o dată pe an se recomandă o curăţare a suprafeţei cu un aparat de spălat cu jet de înaltă presiune.
Există mai multe tipuri de aparate de curăţat cu jet presiune, de cumpărat sau de închiriat – de la simpla
lance cu mâner la cele tip tractor. Cu cât este mai mare capacitatea maşinii, cu atât mai repede se derulează
operaţiunea de curăţare.
Suprafeţele polimerice pot suporta presiuni de până la 2000 p.s.i fără a suferi deteriorări. Multe maşini de
curăţat permit adăugarea de detergenţi şi fungicide în apă. Aceste substanţe chimice împiedică acumularea
de muşchi şi alge la nivelul suprafeţei.
Accesul în zona verde
În cazul pistelor de atletism pietonii şi maşinile de întreţinere trebuie să aibă acces permanent în zona
centrală. Se recomandă protejarea zonelor de trecere de la nivelul suprafeţei cu un covor din cauciuc
prefabricat sau ceva similar.
Măsuri de prevenire a deteriorării
Pentru a asigura menţinerea suprafeţei la standarde înalte, trebuie stabilite restricţii în ceea ce priveşte
utilizarea suprafeţei.






În general, se interzice accesul vehiculelor pe suprafaţa sintetică.
În cazul în care vehiculelor grele (până la 1500 kg împărţite pe 4 anvelope) li se
permite accesul, sarcina va fi împărţită prin utilizarea de scânduri.
Niciun fel de substanţe chimice, uleiuri, combustibili sau solvenţi nu trebuie lăsate să
intre în contact cu suprafaţa.
Nu sunt permise niciun tip de produse pirotehnice, artificii sau ţigări.
Culoarul interior nu trebuie folosit pentru antrenamente.
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Deteriorări şi renovare
Durata de viaţă a unei suprafeţe sintetice depinde de calitatea, modul de utilizare şi gradul de întreţinere al
acesteia. În general, o suprafaţă sintetică obişnuită utilizată intensiv rezistă 8-10 ani fără a avea nevoie de
renovare. Renovări ar trebui întreprinse în mod regulat pentru a împiedica distrugerea ireversibilă a
suprafeţei, care ar implica o refacere completă a acesteia. Renovarea trebuie efectuată numai de către
persoane autorizate, de profesionişti în domeniu!
Există mai multe tipuri de proceduri de renovarea a suprafeţei:





Refacerea completă prin înlocuirea suprafeţei sintetice deteriorate cu material nou
Refacere parţială prin înlocuirea zonelor de deteriorare
Acoperirea sau umplerea cu materiale sintetice adecvate
Acoperire parţială în zonele care prezintă un nivel avansat de deteriorare

O refacere parţială sau completă a marcajelor ar putea fi necesară.
Trebuie reţinut faptul că în cazul suprafeţelor permeabile umplerile ulterioare şi acoperirile cu spray vor duce
la scăderea gradului de permeabilitate a suprafeţei.
Informaţiile cuprinse în acest document sunt de natură generală şi oferite cu bună-credinţă. În condiţiile în
care starea suprafeţei şi modul de utilizare şi aplicare a diverselor produse de curăţat nu ţin de controlul
nostru, sfaturile şi recomandările noastre pentru fiecare caz în parte, verbale, scrise sau bazate pe teste, nu
scutesc persoana care le aplică de la testarea adecvării produselor de curăţat şi a dispozitivelor de aplicare
a acestora la suprafaţa în cauză.
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