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GREENFIELDS MX ELITE - S GREENFILL
Geweven kunstgrassysteem met zand /
biologisch afbreekbaar infill op een shockpad
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TOTAALSCORE: 7,6

A (SCORE 7-8) | TYPISCH SYSTEEM: LAAGPOLIGE SYSTEMEN
DIE DE (BIO-)INFILL VASTHOUDEN

gepatenteerde
geweven structuur
omsluit de infill

geen toegevoegde
microplastics

biologisch
afbreekbare infill

100% recyclebaar:
één polymeerfamilie

lagere
co2-footprint
tijdens productie

ONS PREMIUM GEWEVEN SYSTEEM, EEN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING
Ontwikkeld voor een lange levensduur en topprestaties.
De GreenFields MX Elite is onze hoogwaardige
geweven oplossing voor (semi)professionele clubs.
Een verlaging van de poolhoogte tot 45 mm in deze
geweven structuur geeft een aanzienlijke vermindering
van de benodigde hoeveelheid performance infill,
zonder toevoeging van microplastics.
De verlaging van de poolhoogte kan worden bereikt
door het toevoegen van een performance shockpad
onder de kunstgrasmat. De shockpad in combinatie
met de GreenFill biologisch afbreekbare infill resulteert
in een snel en eenvoudig te installeren systeem
volgens de FIFA-kwaliteitsnormen. De GreenFill infill
is een biologisch afbreekbaar polyester, die door zijn
innovatieve molecuulstructuur bacteriële afbraak in
de bodem bevordert. Het levert de sportprestaties
van een polymeer infill zonder microplastics en zonder
enige bedreiging voor het milieu. De gepatenteerde
geweven matrixstructuur geeft ruimte tussen de
vezelbundels onderin de kunstgrasmat. Dit vermindert
opspatten en het verspreiden van infill buiten het
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veld. Bovendien heeft de geweven structuur een
veel betere vezelverankering waardoor SBR-latex
niet nodig is. Met slechts 5% acrylaatcoating wordt
de CO2-footprint in de productie bij het aanbrengen
en uitharden van de coating in de oven aanzienlijk
verminderd. Het product is volledig vervaardigd van
polyolefinen en kan, na verwijdering van het zand,
in drie fasen worden gerecycled tot hoogwaardige
polymeerkorrels voor nieuwe toepassingen.
De GreenFields MX Elite is ons premium product met
infill, dat optimale duurzame prestaties biedt bij het
kiezen voor een milieuvriendelijk high-end veld.
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