22.04.2016

INNFYLLSMATERIALER
Hva skal vi velge?

Av

Tor Mjøen
Parkmaskiner AS

HVA ER MILJØVENNLIG?
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HVILKE TYPER FINNES:



TPE, Fornybart materiale ved oppvarming.



EPDM, Et polyurethane materiale, obs: finnes både i nytt og
resirkulert utgave.



SBR, Resirkulert bil, anleggs og lastebildekk. Kvernet opp og
renset.



Kork, Kokos, Valnøtt, naturlige innfyllsmaterialer. Egner seg best til
blanding med SBR.

TERMOPLAST, TPE



Termoplast er en plasttype som
kan formes på nytt etter at den
er varmet opp



Store likheter med bæreposer.



Inneholder svært få negative
stoffer.



Mest vanlig er Polyeten (PE)

2

22.04.2016

EPDM,
ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER



EPDM er et gummimateriale som leveres enten
som nytt (virgin) eller resirkulert materiale til
kunstgressbaner.



Brukes ofte i membraner, kjøleskapslister, isolasjon
til kabler osv.



Som nytt materiale til kunstgressbaner er dette et
godt valg med tanke på miljø.



Som resirkulert materiale så kan det være
vanskelig å dokumentere opphav og man skal
derfor være forsiktig med dette.

KORK



Eneste virkelige miljøvennlige
innfyllsmateriale.



Blandes ofte med Kokos for å få det stabilt i
regnvær.



Ingen negative effekter når det spres i
naturen



Mest egnet til ”å toppe opp” SBR for å lage
en kaldere overflate.
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SBR, RESIRKULERTE DEKK



Resirkulerte bil, lastebil og anleggsdekk.



Hva inneholder SBR?



Hvor kommer dekkene fra?



Hva må vi være OBS på?



Er det farlig å jobbe med / spille på?



Er det kvalitetsforskjeller?



Kan vi bruke gummi opp igjen?



Testing

FRA DEKK TIL GRANULAT



Dekkene rengjøres.



Når de er tørre kvernes de først til ca 10 cm store biter før de blir
ytterligere redusert og stål og tekstiler fjernes.



Når det er ute kvernes de igjen til granulat. Ytterligere rester av
stål og tekstiler fjernes.



I siste renseprosess fjernes alt støv og granulaten fylles i sekker.
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FJERNING AV STØV OG TEKSTILER

HVA INNEHOLDER SBR?


Granulaten inneholder mange forskjellige stoffer og blir ikke
bedre enn hva råvaren er.



I 2007 og 2010 har det kommet nye regler på hva som er lov til å
benytte i europeiske dekk, dette gir i dag store utslag på
renheten i SBR.



Det er blant annet forbudt å importere dekk fra Kina.



Genan tar dekk fra Danmark og Benelux landene.



Imdex fra Danmark og Sverige.



Ragnsells fra Norge og Sverige.



Siden alle tar fra land med samme regelverk må vi anta at
innholdet er nogen lunde det samme med tanke på kjemisk
sammensetning.



Kvalitetsforskjellen ligger i produktets renhet.
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ER SBR TRYGT Å JOBBE MED / SPILLE PÅ?



Ja, SBR er ikke farlig!



Det skal ikke være farlig å verken puste inn støv eller få gummi i
svelg.



Er det likevel grunn til bekymring? Tja, støv er et problem for
mange og derfor er det behov for rengjøring av baner.



Gummien inneholder ingen Ftalater, bare mindre mengder PAH,
mykgjørere men det er innenfor grenseverdien og på tur ned.

KVALITETSFORSKJELLER



Lite trolig at det er store
kvalitetsforskjeller på gummi fra de tre
nevnte produsenter siden den
opprinnelige varen er underlagt de
samme krav i alle europeiske land



Forskjell vil ligge i mengde støv og
kornfordelingskurve.



Når du mottar SBR. Husk å få
produktdatablad!
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KAN VI BRUKE GRANULATEN
PÅ NYTT?


Gjenbruk bør ikke skje.



Kun tilbakeføring av granulat fra
vinterens brøyting.



Som testene viser vil SBR bare bli
bedre og bedre. Derfor bør også
granulat byttes når banen byttes.



Vi vet ikke alltid hva slags gummi
som legger i banen fra før.

TESTING



Send inn gummigranulat til testing når
du får ny bane levert.



Sjekk kornfordeling og tungmetaller.



Ta prøver fra toppen, midten og
bunnen av sekken.



Eurofins.no kan teste.



Pris ca kr 3000 + mva.
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En stor takk til:
-Imdex
-Genan
-Re-match
For at de åpnet dørene og viste frem sine
anlegg og dokumentasjon.

Takk for oppmerksomheten!
Skulle du ha ytterligere spørsmål så kontakt meg gjerne på:
Mobil: 90048584
E-post: tor@parkmaskiner.com
Trenger du tilstandsrapport eller hjelp med maskiner til ditt anlegg?
Ikke nøl med å kontakte oss!

WWW.PARKMASKINER.COM
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