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Onderhoud Polyplay Kunstgras
Polyplay kunstgras ondergronden zijn onderhoudsarm en niet onderhoudsvrij. Er bestaat geen onderhoudsvrije 

ondergrond en alle soorten valdempende ondergronden hebben een bepaald onderhoud nodig tijdens hun levensduur. 

Hiermee zorg je voor het behoud van de kwaliteit van de ondergrond, behoud van garantie en een verlengde levensduur.

Iedere ondergrond vereist een specifiek onderhoudsvoorschrift, als deze voorschriften niet worden gevolgd zal dat 

gevolgen hebben voor de levensduur, de kleur en de garantie.

Periodiek onderhoud

Een Polyplay kunstgras ondergrond dient minimaal 1 keer per jaar te worden onderhouden (bij voorkeur 2 keer per jaar). Dit periodiek 

onderhoud bestaat uit 2 onderdelen, te weten het inspecteren van het kunstgras en het onderhouden van het kunstgras.

Bij de jaarlijkse inspectie van de kunstgras ondergrond wordt er door onze specialist gecontroleerd op visuele schade, voldoende 

valdempende waarde, de algehele conditie van de ondergrond en de juiste afmeting van de ondergrond en opvangzones. Kleine 

schades, < 25 cm2, moeten direct worden gerepareerd. Grotere schadegevallen worden gerapporteerd en zullen separaat worden 

geoffreerd.

Van de inspectie ontvangt u een inspectierapport.

Het periodiek onderhoud bestaat uit:

• verwijderen vuil en blad,

• reinigen kunstgras ondergrond,

• aanvullen quartszand.

Als u bij Donker Groep een onderhoudscontract afsluit heeft u de volgende voordelen:

• verlenging garantie tot maximaal 5 jaar na aanleg (afhankelijk van duur onderhoudscontract)

• inspectie van de ondergrond wordt kosteloos verzorgd

• kleine schades, < 25 cm2, worden kosteloos gerepareerd

• gespecialiseerd onderhoud met professioneel materieel

Uitvoering

Allereerst wordt de kunstgras ondergrond nagelopen en vrijgemaakt van vervuiling en blad. Reinigen van de kunstgras toplaag met 

een speciale kunstgrasreinigingsmachine, hierbij wordt het bestaande zand opgeborsteld en het vuil verwijderd. Hierdoor krijgen 

onkruid en mos minder kans om zich te ontwikkelen. De kunstgras ondergrond wordt waar nodig aangevuld met quartszand ca. 25 kg 

per 20m².

Benodigdheden onderhoud kunstgras

• professionele kunstgrasreinigingsmachine (voor het reinigen van het kunstgras)

• professionele bladblazer (voor het vooraf schoonblazen van het werkterrein)

• bezem/borstel (voor gedeeltes die lastig bereikbaar zijn)
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Type onderhoud

Er zijn 4 soorten onderhoud van kunstgras:

•  klein onderhoud (dagelijks/wekelijks), het schoonhouden van de kunstgrasondergrond van vuil en blad (uitvoering door de 

gebruiker)

• licht periodiek onderhoud, 1 of 2 keer per jaar wordt de kunstgrasmat onderhouden (uitvoering door specialist)

•  middelzwaar periodiek onderhoud, op aanvraag, uitvoering als de kunstgrasmat al een langere periode niet is onderhouden, 

(uitvoering door specialist)

• waar periodiek onderhoud, op aanvraag, uitvoering als de kunstgrasmat al een langere periode niet is

• onderhouden, (uitvoering door specialist)
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