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Tekonurmet leikkipaikoille
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UUSI TURVA-ALUSTARATKAISU LEIKKIPAIKOILLE

SafegrassEco -turva-alusta koostuu kahdesta eri kerrokses-
ta, joustosta ja tekonurmesta. Joustokerrokseksi asennetaan 
pintakuvioitu ja pohjauritettu PowerPlayGround-kennole-
vy (PPG), jonka läpi vesi pääsee juoksemaan erinomaisesti. 
Joustolevy on valmistettu materiaalista, joka voidaan täysin 
kierrättää. Pintakerrokseksi asennetaan kestävä ja pitkäikäinen 
Saltex Active-tekonurmimatto hiekkatäytöllä (kuivattu kvart-
sihiekka 25 kg/m²). 

Tekonurmimaton pohjaliimana on käytetty polyuretaania, joka 
ei lateksin tavoin hajoa luontoon esim. mikromuoviksi, vaan 
matto voidaan kierrättää ja jalostaa uusiksi muovituotteiksi 
(FPCC-RECY projekti 2012). Koko systeemi ja kaikki sen kom-
ponentit täyttävät REACH vaatimukset.

Levyä valmistetaan useita eri paksuuksia, paksuus valitaan leik-
kivälineen putoamiskorkeuden mukaan. Rakennepaksuudessa 
säästetään levyn hyvien jousto-ominaisuuksien ansiosta. Hyvin 
kulutusta kestävä, vähän huoltoa vaativa ja helposti korjattava 
pintamateriaali tekee turva-alustaratkaisusta pitkällä tähtäi-
mellä edullisen.

SafegrassEco on vettäläpäisevä systeemi. Näin turva-alustan 
pinta pysyy kuivana ja sen pinnalle ei muodostu lammikoita. 
Active-tekonurmea valmistetaan yhdeksää eri väriä. Niitä 
käyttämällä leikkialueesta voi suunnitella ilmeikkään piha-
kokonaisuuden. Erilaiset kuvioinnit ja valmiit hyppyruudukot 
turva-alustaan liitettyinä lisäävät viihtyvyyttä ja käyttäjän 
aktiivisuutta.

Lisätietoja tuotteesta ja myynti:  

+358 (0) 6 557 0700 / Saltex Oy

SafegrassEco

Active-tekonurmen tekniset tiedot: pohjaliima PU, vah-
vuus 8800 Dtex, iskujen määrä 18/10 cm, kok.paino 1,8 
kg/m² , vesireiät 120 kpl/m² 

Rakenteen ympäristöystävällisyys: täyttää REACH-vaati-
mukset, voidaan kierrättää, pitkäikäinen, kestävä

Joustolevyn (PPG) valmistusmateriaali: 100 % polyolefi-
ini

Kriittinen putoamiskorkeus: HIC-testin mukaan (EN 
1177:2018)

Joustolevyn paksuus Maksimiputoamiskorkeus

22 mm 1,3 m

35 mm 2,3 m

45 mm 3,0 m

67 mm 3,1 m

Maksimiputoamiskorkeus on mitattu rakenteelle joustolevy (PPG)
+  Active-hiekkatekonurmi 20 mm:n nukalla, tekonurmen täyttö
kvartisihiekalla 25 kg/m².

SafegrassEco-turva-alusta käy tasaisille leikkipaikoille, jolloin myös 

liikuntarjoitteisten on helppo päästä leikkivälineiden äärelle.

Uutuutena tulossa värit Kirkas sininen ja Hiekka. 
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SafegrassEco
ERITTÄIN KESTÄVÄ JA MONIKÄYTTÖINEN HIEKKATEKONURMI 

Saltex Active soveltuu useille eri palloilulajeille, kuten kori-
pallo, lentopallo, salibandy ja tennis. Voidaan käyttää myös 
leikkialueilla ja turva-alustan pintakerroksena sekä lähiliikun-
nassa ulkokuntosalien, monitoimi-, padel- ja pienpelikenttien 
alustana. Tämän takia se käy erinomaisesti koulujen ja päiväko-
tien pihoille. Toimii hyvin myös jäädytysalustana sekä luon-
nonjäille että tekojäille. 

Matosta on saatavana useita eri värivaihtoehtoja.  Täyttää 
REACH-asetuksen mukaiset vaatimukset. Valmistettu Suomes-
sa. Kierrätettävissä (FPCC-RECY-testattu).

Active-tekonurmesta voi 

suunnitella erilaisia värikkäitä 

kuvioita ja vaihtelevia  

pinnanmuotoja.

Active-nurmen voi myös 

yhdistää valmiisiin tekonurmi-

kuvioihin ja hyppyruudukkoihin. 

Valmiista kuvioista löytyy 

paljon erilaisia vaihtoehtoja.

Saltex Active

Lisätietoja tuotteesta ja myynti:
+358 (0) 6 557 0700 / Saltex Oy 
www.unisport.com
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