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GREENFIELDS MX NF - GROF ZAND
Geweven non-infill kunstgras
met een stabilisatielaag van grof zand
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TOTAALSCORE: 8,7

A+ (SCORE >8) | TYPISCH SYSTEEM: NON-FILL SYSTEMEN

100% recyclebaar:
één polymeerfamilie

geen toegevoegde
microplastics

gemakkelijker te
installeren en
onderhouden

geen opspattend
infill

lagere
co2-footprint
tijdens productie

ONS PREMIUM NON-INFILL SYSTEEM IS EEN MILIEUVRIENDELIJKE KEUZE
Ontwikkeld voor een lange levensduur en
topprestaties. De GreenFields MX NF is onze nieuwste
ontwikkeling die aantoont dat een hoogwaardig
product tegelijkertijd duurzaam kan zijn.

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.

De volle gekroeste vezels van de thatchlaag in
combinatie met een high-density shockpad, geven de
spelers de ondersteuning en speeleigenschappen die
ze verwachten van een sportveld, zonder toevoeging
van performance infill. Dus geen milieuvervuiling
en geen vervelende opspatting meer. Een zandlaag
van 3-5 mm grof zand kan het verschil maken om te
voldoen aan de norm voor grip en wendbaarheid.
Omdat het zand grof en rond is, blijft de laag open
en geeft het extra grip aan schoenen met noppen. Dit
systeem komt het dichtst in de buurt van de prestaties
van een hoogwaardig natuurgrasveld onder optimale
omstandigheden.

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 NF is ons premium NonFill product,
dat qua uiterlijk en prestaties lijkt op hoogwaardig
natuurgras.

De gepatenteerde geweven structuur resulteert in
een natuurlijke vezelspreiding over het oppervlak en
een veel betere vezelverankering waardoor SBR-latex
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