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PLAYGROUND 24 ECO

PLAYGROUND 24 ECO
Type 						

Tufted filled synthetic grass carpet

Material 					Polyethylene (UV Stabilized)
Yarn type 					

12.000 / 6 dTex monofilament straight

Yarn thickness 				

300 um

Yarn quality 					

Environmental friendly, free of lead and cadmium

Primary backing 				

100% PP with fibre locked fleece, black, 		

						UV Stabilized, Weight 148 gr/m²
Secondary backing 			

PP Eco Backing: Weight 300 gr/m²

Waterpermeability 			

60 liter/min/m²

Pile height 					22 mm

För att konstgräs skall vara fullt återvinningsbart så krävs det att både fiber och
backing kommer från samma familj.
Backing = Bottenmattan som man syr fast fibrerna i
Fibrer = Grässtråna som sticker upp ur backingen

Face weight 					

1.075 gr/m² ± 10%

MILJÖSMART &
ÅTERVINNINGSBART!

Total weight 				

1.523 gr/m² ± 10%

Nu kommer några av våra mest populära
konstgräs som fullt återvinningsbara och
miljövänliga alternativ.

Colour 					Biocolor Green

Playground 24 blir Playground 24 ECO.
Våra nya konstgräs kommer med en uppdaterad form av backing som heter PP ECO
Backing. Denna backing är gjord av
samma material som konstgräsets fibrer.
Detta gör så att konstgräset, efter det är
uttjänt, kan plaståtervinnas eftersom
fibrer inte behöver separeras från backing.
Något som annars krävs med de konstgräs
som är tillverkade med traditionell PU
eller Latex backing.

Tuft gauge 					3/8 gauge
Stitches per 10 cm linear 		

16 ± 1%

Stitches per m² 				

16.800 ± 10%

UV stability 					

Meets DIN 53387 Standard (6000 hours)

Colour fastness 				

Xenon Test: Blue Scale > 7, Grey-scale > 4

Colour lining 				

White, Yellow, Blue

Roll width 					400 cm
Roll length 					

As per project plan

Applications 				Multifunctional
Comments 					

Before installation make sure the rolls are 		

						

from the same production code (first five 		

						digits of the roll number) Project.

Anthony

0735-239264 // anthony@lekplatskonsulten.se

Hans 		

0706-326585 // h.nilsson@lekplatskonsulten.se

Webb 		

lekplatskonsulten.se

