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Underhållsprogram konstgräs 

Sammanfattning 
På våren (efter eventuell snösmältning) borstas ytan en gång för att grässtråna ska få en mer 
upprätt position och för att avlägsna eventuellt nedfall. 
På hösten (efter att löven fallit) borstas ytan fri från organiskt material och skräp samtidigt 
som ogräs avlägsnas. 
Kontrollera årligen sandnivån. Fyll på vid behov. 

 
 

Grundregler 
Som förebyggande arbete ska löv och annat organiskt material avlägsnas med en lövblås 
och/eller regelbundet borstande med en mekanisk borstmaskin eller lövkratta/piassavakvast. På 
så sätt förhindras ogräs och annan växtlighet att slå rot. Genom att hålla konstgräset rent bidrar 
man till en effektiv dräneringsförmåga. Smuts hindras från att täppa till dräneringshålen. 

Löv som inte avlägsnas från konstgräset kommer att förmultna och bidra till att mossa och ogräs 
börjar växa. Genom att avlägsna växtlighet före förmultning behövs inga kemiska medel. 

Direktkontakt med eld och varma föremål (grillkol, cigaretter, tändstickor m.m.) bör förhindras för 
att undvika brännmärken i konstgräset. 

 

Borstning 
Krattning och borstning av görs mest effektivt i riktning mot stråriktningen med kraftiga pinnar 
och borstar med styva borstar. 

 

Lövblåsning 
Använd en vanlig lövblås. Var försiktig så att du inte blåser iväg dressanden. Tidsåtgången för 
borstning och blåsning beror på till stor del på det lokala villkoren. Desto mer träd som finns i 
närheten desto mer underhåll. 

 

Dressand 
Sanden som dressas i konstgräset är en kvartssand som är speciellt utvald för användandet. 
Kornen är runda för att inte skada konstgräset. För fortsatt gällande av garantier måste all sand 
levereras av montör. Montören måste kontrollera med tillverkaren så att sanden som används 
uppnår kraven. 



tt	

Nordic Surface Sweden AB | Snickarvägen 5E | 132 38 Saltsjö-Boo | +46 (0)8 51 51 41 90 | info@nordicsurface.se | www.nordicsurface.se 

 

 

 

 

Brännmärken 
Se till att hålla eld och varma föremål borta från konstgräset. Konstgräset är tillverkat av plast och 
kommer att smälta nära öppen eld och när direktkontakt sker med varma föremål. För att 
reparera ett brännmärke skärs det skadade området ut och ersätts av en ny bit. Det är 
rekommenderat att kunder lagrar ett par bitar konstgräs överblivna från installationen. På så sätt 
säkerställs den rätta nyansen på grässtråna vid framtida reparationer. 

 

Tar bort ogräs 
Ta bort ogräs genom att plocka dem för hand och/eller borsta. Det går att använda en mekanisk 
roterande borste. 

 
 


