
 

 

      

 

  

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

NAWIERZCHNI PIŁKARSKIEJ 

 

 

 

Przeznaczenie nawierzchni. 

Nawierzchnia przeznaczona jest do uprawiania piłki nożnej w pełnym zakresie (młodzicy, 

juniorzy, seniorzy). Dopuszcza się w związku z tym użycie profesjonalnego obuwia 

piłkarskiego przy czym rekomendowane jest obuwie o niskim profilu korka, takie jak dla 

suchych i twardych muraw naturalnych. Nie zaleca się stosowania korków metalowych. 

Nawierzchnia może być użytkowana zarówno do zajęć treningowych jak również do 

rozgrywania oficjalnych rozgrywek piłkarskich. 

Podczas zajęć sportowych należy używać tylko i wyłącznie (!) obuwia sportowego. Nie 

dopuszcza się użytkowania nawierzchni w celu innym niż zajęcia sportowe. Przeznaczenie 

oraz konstrukcja nawierzchni wyklucza organizowanie na niej imprez pozasportowych 

(koncerty, imprezy okolicznościowe itp.). 

 

 

Środki ostrożności. 

Użytkowanie nawierzchni sportowych powinno odbywać się zawsze pod nadzorem osób 

odpowiedzialnych za stan techniczny nawierzchni oraz bezpieczeństwo użytkowników.  

 

 

Konserwacja i utrzymanie nawierzchni. 

Budowa nawierzchni nie nakłada ograniczeń dotyczących czasu jej użytkowania w ciągu 

doby jednak dla zachowania optymalnych parametrów technicznych oraz utrzymania 

żywotności i gwarancji wymagane jest dokonywanie regularnych zabiegów konserwacyjnych: 

1. Utrzymanie stałego poziomu wypełnienia z granulatu gumowego. 

Podstawowym parametrem nawierzchni mogącym ulec zmianie w czasie użytkowania jest jej 

elastyczność. Największy wpływ na ewentualną zmianę elastyczności ma ilość wypełnienia z 

granulatu gumowego. W trakcie użytkowania może dojść do przemieszczania się górnej 

warstwy wypełnienia. Podstawowe czynności konserwacyjne powinny polegać na 

sukcesywnym mechanicznym przeczesywaniu nawierzchni do głębokości ok. 10mm poniżej 

górnego poziomu wypełnienia, niwelowania powstałych zagłębień i wypiętrzeń granulatu. 

Optymalny poziom wypełnienia z granulatu gumowego określa się poprzez ocenę długości 

„wolnego” włókna (pozostającego ponad wypełnieniem) i wynosi on do 15mm. Zabieg 

wyrównywania granulatu powinien być dokonywany nie rzadziej niż raz w miesiącu (w 

sezonie od marca do października) przy użyciu maszyny wyposażonej w zestaw szczotek 

nylonowych (obrotowych bądź przesuwnych). 

 

 

2. Utrzymanie stałego poziomu zagęszczenia wypełnienia z granulatu gumowego. 

Utrzymanie stałego poziomu zagęszczenia ma zasadniczy wpływ na trwałość całej 

nawierzchni. Zabieg ten zapobiega również występowaniu efektu wulkanizowania się 

granulatu gumowego. Konserwacja nawierzchni polega na mechanicznym spulchnianiu 

warstwy granulatu do głębokości 20-25mm poniżej górnego poziomu wypełnienia. Zabieg ten 

powinien być dokonywany nie rzadziej niż raz w sezonie. 



 

 

      

 

 

3. Utrzymanie nawierzchni w czystości. 

Zanieczyszczenia stałe (śmiecie, szkło, gałęzie, kamienie itp.) dostające się na nawierzchnie i 

pozostające na niej mogą spowodować zagrożenie dla użytkowników jak również 

powodować uszkodzenia nawierzchni. Czyszczenie nawierzchni powinno odbywać się nie 

rzadziej niż raz w miesiącu (w sezonie od marca do października) najlepiej równocześnie z 

wyrównaniem granulatu opisanym w pkt. III ust.1 poniższej instrukcji. 

 

 

4. Odśnieżanie nawierzchni. 

Nawierzchnia jest w pełni odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych również na 

wielokrotne zamarzanie i rozmarzanie w ciągu okresu zimowego (zmienne cykle 

hydrotermiczne). W związku z powyższym nie występuje konieczność zabezpieczania 

nawierzchni na okres zimowy ani jej odśnieżania czy odmrażania. W wypadku konieczności 

użytkowania w warunkach zimowych dopuszcza się mechaniczne odśnieżanie, które jednak 

należy ze szczególną ostrożnością przy pomocy miękkich narzędzi a najlepiej poprzez 

oczyszczanie szczotkami obrotowymi. Ze względu na podbudowę pod nawierzchnią nie 

przystosowaną do przenoszenia dużych obciążeń oraz konstrukcję nawierzchni nie do 

odśnieżania boiska nie należy stosować ciężkiego sprzętu. Nie dopuszcza się odśnieżania 

chemicznego!  

 

 

Przestrzeganie powyższych zaleceń pozwoli zachowanie optymalnych parametrów 

nawierzchni przez cały okres użytkowania. 

 

Do konserwacji nawierzchni z trawy syntetycznej zaleca się maszynę Turf Soft lub Sport 

Champ  firmy SMG. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie w/w maszyny należy 

kontaktować się z polskim przedstawicielem firmy -panią Agnieszką Mendyką. Tel/fax 

022 885 00 19. 

 

 

 

 

 


