Kuinka usein
kestopäällystekenttäsi puhdistetaan?

Me huolehdimme siitä asiasta
Tiedät hyvin, että ellei kenttiä puhdisteta, ne saattavat tuhoutua kokonaan tai osaksi jopa varsin
nopeasti ja kunnostus on kallis ja hankala toimenpide...

Miksi kestopäällystekentät vaativat säännöllistä hoitoa ja puhdistusta...
Kaikki ilmasta tulevat epäpuhtaudet kuten noki, pakokaasut ja kaikki tehtaista ja lämpökeskuksista
tulevat päästöt kiinnittyvät lujasti kentän pinnassa olevaan kumimateriaaliin. Lisäksi pinta likaantuu
hiekasta, sorasta, pölystä, maasta ja ruohonjätteistä. Hiekka sekoittuneena pölyyn ja maa-aineksiin
tukkii kokonaan tai osaksi radan vedenläpäisykyvyn. Vesi jää suuriksi lammikoiksi kentän pinnalle eikä
rata kuivu kokonaan ja tämä luo perustan viherlevän kasvulle ja lopuksi alkaa kentälle kasvaa
sammal...
Tällöin vaihtoehdoksi jää kentän korjaus tai pinnan
uusiminen, mitkä vaihtoehdot ovat kalliit ja ennenaikaiset, mikäli kenttää hoidettaisiin kunnolla...
Olemme valmiit puhdistamaan
kentän tehokkailla
koneilla ja ammattitaidolla. Sinun ei tarvitse tehdä muuta
kuin ilmoittaa meille puhdistettava alue. Teemme sinulle
kokonaistarjouksen puhdistuksesta.
Tarjouksemme sisältää kaikki kustannukset.
Tässä kuvassa näkyy ero puhdistetun ja puhdistamattoman alueen välillä.

Kentän pinnan säännöllisen puhdistuksen tarkoituksena on pitää pinnoitteen läpäisykyky kunnossa,
jotta pinnoite kuivuu nopeasti ja levän ja sammaleen kasvu estyy. Levä ja sammal tuhoavat kentän
pinnan. Puhdistus myös estää pinnan liukkauden ja palauttaa alkuperäisen värin.
Ainoastaan tällä menetelmällä on mahdollista poistaa ja kerätä talteen radan syvennyksissä olevat epäpuhtaudet ilman kemikaaleja ja kuormittamatta salaojitusjärjestelmää.
Tällä puhdistusmenetelmällä radan pinta pestään hienojakoisella paineella joka irroittaa sekä radan
pinnassa että syvennyksissä olevan lian. Likavesi imetään suureen säiliöön joka sitten tyhennetään
viemäriverkostoon tai puhdistamoon.
On tärkeää tietää, että vesisuihkut on suunnattu tarkoin tutkitussa kulmassa kentän pintaan niin, että
saavutetaan erittäin hyvä puhdistusteho kuitenkaan vahingoittamatta tai kuluttamatta kentän pintaa.
Me tunnemme nämä asiat.
SIKSI VOITTE LUOTTAMUKSELLISESTI JÄTTÄÄ KENTÄN PUHDISTUKSEN HUOLEKSEMME, SILLÄ
MEIDÄN MENETELMÄLLÄ SE ON "PUHDAS" INVESTOINTI SEKÄ PITKÄLLÄ ETTÄ LYHYELLÄ TÄHTÄIMELLÄ.
SE ON AINAKIN VARMAA, ETTEI OLE AINUTTAKAAN HOITOVAPAATA KESTOPÄÄLLYSTEKENTTÄÄ
PITKÄLLÄ EIKÄ LYHYELLÄKÄÄN AIKAVÄLILLÄ.
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