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Zasady konserwacji producenta  

sztucznych traw – firmy Juta a.s. 

Warunkiem prawidłowego i długotrwałego użytkowania sztucznej trawy jest systematyczne przeprowadzanie 
konserwacji przez specjalistyczne firmy, autoryzowane przez producenta. Intensywność konserwacji zależy od 
kilku czynników: częstotliwości użytkowania, liczby graczy, rodzaju zastosowanej murawy, położenie obiektu  i 
stopień zanieczyszczenia (np. opadłe liście, kwiaty lub igły) a także stan sąsiednich powierzchni. Należy 
przeprowadzić wszystkie procedury związane z konserwacją skutecznie, prawidłowo i regularnie, w trakcie 
dobrych warunków pogodowych, zgodnie z tym dokumentem. 

Właściwa konserwacja jest niezbędna do: 

• utrzymania odpowiedniej jakości powierzchni 

• zapewnienia odpowiednich warunków gry 

• długiej żywotności murawy 

• bezpieczeństwa. 

Nadmierne obciążenie sztucznej trawy powoduje zagęszczenie wypełnienia i kładzenie się włókien. Powierzchnia 
twardnieje i traci przepuszczalność wody, o ile nie zostaną podjęte odpowiednie działania konserwacyjne, włókna 
pozostaną w dole. Jeżeli murawa pozostanie w tym stanie i obciążenie będzie kontynuowane, włókna ulegną 
przedwczesnemu zużyciu i nieodwracalnym uszkodzeniom, które w konsekwencji prowadzą do ogólnego 
skrócenia długość życia sztucznej trawy. 

 

1.1 Prowadzenie dziennika konserwacji 

Dla utrzymania odpowiednich warunków gry niezbędne jest przeprowadzanie regularnych konserwacji, które 
muszą być odnotowywane w Dzienniku Konserwacji. Prowadzenie dziennika konserwacji jest niezbędne do 
utrzymania gwarancji Producenta dla danej murawy. Prowadzenie dziennika konserwacji umożliwia 
użytkownikowi rejestrowanie częstotliwości działań, śledzić rodzaje podjętych działań, pozwala zapewnić ciągłość 
konserwacji, szkolenie personelu, stosowanie w odpowiednim czasie serwisu specjalistycznego, itp. 

Konserwacja opiera się na następujących prostych zasadach: 

• utrzymanie powierzchni w czystości 

• utrzymanie prawidłowej wysokości i odpowiedniego rozkładu wypełnienia 

• utrzymywanie włókien w pozycji pionowej 

• naprawę drobnych usterek, zanim powstaną większe 

Aby zapewnić długotrwałą wydajność sztucznej murawy, przy pełnej funkcjonalności, konieczne jest 
przestrzeganie instrukcji konserwacji i systematyczne prowadzenie dziennika konserwacji. 

W pierwszej kolejności należy dokonać przeglądu stanu technicznego boiska i ocenić, czy konieczne jest 
wykonanie drobnych prac naprawczych murawy. Jeśli stan boiska jest zadowalający, można przystąpić do 
oczyszczania nawierzchni z naturalnych zanieczyszczeń i śmieci. Jest to niezwykle ważny etap, pozwalający na 
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prawidłowe wykonanie konserwacji. Gdy sztuczna murawa jest już właściwie przygotowana, można rozpocząć 
szczotkowanie twarde nawierzchni, dzięki któremu włókna sztucznej trawy podniosą się. O sztuczną trawę należy 
również zadbać poprzez spulchnienie i rozluźnienie górnej warstwy wypełnienia oraz poprzez mechaniczne 
czyszczenie granulatu lub piasku. Jeśli mowa o granulacie i piasku, to warto zwrócić uwagę, czy nie wymaga on 
uzupełnienia i wyrównania. Wspomniane prace warto wykonać na całej powierzchni boiska. Ostatnim, ważnym 
krokiem konserwacji sztucznej murawy, jest przeczesanie miękkie włókien trawy, w celu wyrównania nawierzchni 
po uzupełnieniu wypełnieniem. 

Wykonując odpowiednio wskazane prace, można uzyskać równą nawierzchnię boiska, która odpowiada za 
komfortową grę, ale też estetycznie wyglądającą murawę. Wyprostowany włos trawy i równomiernie rozłożone 
wypełnienie zapewniają jej atrakcyjny wygląd. Pamiętajmy jednak, że brak systematycznej konserwacji sztucznych 
boisk doprowadza do nieodwracalnych zmian w jej strukturze, ale też jest niebezpieczne dla jej użytkowników. 
Częstotliwość przeprowadzania konserwacji, jest ściśle uzależniona od częstotliwości korzystania z boiska. Zaleca 
się jednak, aby konserwacja murawy była przeprowadzona minimum 2 razy w roku, optymalnie, gdy jest to 3-4 
razy bądź częściej. 

Głównymi elementami, mającymi negatywny wpływ na sztuczną murawę, są elementy organiczne, a więc mech, 
liście, trawa czy też ziemia. Obecność wspomnianych elementów na murawie, w trakcie codziennych treningów 
bądź rozgrywek, sprawia, iż zostają one wdeptane w sztuczną trawę, a w konsekwencji powodują zbicie maty i 
rozwój alg, które zwiększają śliskość boiska. Zanieczyszczenia dostające się do wnętrza maty spowodują również 
powstawanie chwastów, mchu i innych niepożądanych roślinności. Chcąc uniknąć wspomnianego problemu, 
zalecane jest regularne usuwanie nieczystości, zwłaszcza okresie jesiennym. Zaleca się również regularne 
szczotkowanie płyty boiska. 

 

1.2 Szczotkowanie 

Głównym celem szczotkowania jest wyrównanie wypełnienia i zapewnienie równej powierzchni. 

Jednocześnie szczotkowanie zapobiega kładzeniu się włókien. Włókna zawsze mają tendencję do kładzenia się w 
określonym kierunku, który wymaga regularnego wielokierunkowego szczotkowania, które utrzyma włókna 
pionowo. 

Dostępnych jest wiele rodzajów szczotek o różnej wydajności. Najczęściej używane maszyny mają szczotki zwykle 
zamontowane z tyłu ciągnika. Ten typ jest szczególnie skuteczny do wyrównywania wypełnienia. 

Szczotki są obrotowe są podłączone z przodu lub z tyłu ciągnika, umożliwiają obrót w przód lub w tył. Kierunek 
obrotowy do przodu jest szczególnie skuteczny w usuwaniu zanieczyszczeń powierzchni. Oba tryby są 
odpowiednie dla leżących włókien darniowych. Ważne jest aby zawsze szczotkować obszar we wszystkich 
kierunkach. Jednokierunkowe szczotkowanie prowadzi do ukierunkowania włókien w tym kierunku, co powoduje 
pogorszenie gry. 

1.2.1 Intensywniejsze szczotkowanie celem spulchnienia wypełnienia 

Ta metoda obejmuje obrotowe szczotki, montowane zwykle albo z przodu, albo z tyłu ciągnika - zwana również 
„Power Brushing”. Ta procedura jest odpowiednia do wznoszenia już położonych włókien, a także do usuwania 
niepożądanych materiał z powierzchni murawy, głównie z najwyższych warstw wypełnienia. 

Obszary o wysokim zużyciu wymagają szczególnej uwagi i dokładnym sprawdzeniu gdzie równość powierzchni jest 
najbardziej zakłócona w wyniku intensywnej gry. Uwaga: szczotkowanie jest najskuteczniejsze, gdy pole jest 
suche. Zalecenie: szczotkowanie należy wykonywać po każdych 10 godzinach gry. 

1.3 Napowietrzanie 



Strona 3 z 8 
 

Powierzchnia pola ulega stopniowemu zagęszczeniu, przez co traci swoją elastyczność. 

Brony zębowe są przeznaczone do dekompresji, tj. do poluzowania zdeptanego wypełnienia. To prowadzi do 
lepszego rozkładu granulatu lub piasku, poprawia właściwości tłumiące powierzchni, a także cechy gry. 

1.4 Czyszczenie 

Maszyny do czyszczenia sztucznej murawy można sklasyfikować jako przeznaczone do usuwania 

drobnych zanieczyszczeń lub do szorstkiego czyszczenia. Są to maszyny zaprojektowane do usuwania drobnego 
brudu, kurzu i mikroskopijnych cząstek oparty na systemach pneumatycznych i próżniowych. Zalecamy 
skorzystanie z tej procedury raz w roku przez wyspecjalizowaną firmę. 

Należy usunąć gruboziarnisty brud z górnych warstw wypełnienia co tydzień. Maszyny do zgrubnego czyszczenia 
poprzez przesiewanie wypełnienia przez sita. W ten sposób usuwane są resztki roślin i inne niepożądane cząstki 

z powierzchni. 

1.5 Uzupełnianie granulatu lub piasku 

Podczas użytkowania pole należy regularnie sprawdzać pod kątem wysokości wypełnienia i ponownie napełniać 

w razie potrzeby do określonego poziomu. Obszary pod dużym obciążeniem (pola karne, narożniki i bramki) 
wymagają szczególnej uwagi, ponieważ są podatne do przeniesienia i utraty wypełnienia. 

Po uzupełnieniu granulatu lub piasku cały obszar wymaga dokładnej pielęgnacji we wszystkich kierunkach aby 
osiągnąć równomierną charakterystykę gry. 

1.6 Odśnieżanie 

Podczas mechanicznego usuwania śniegu należy dołożyć wszelkich starań, aby tego uniknąć uszkodzenia sztucznej 
murawy. Śnieg można usunąć za pomocą specjalnego pługa z kołami prowadzącymi i nakładką gumową na 
przednie ostrze.  

1.7 Renowacja powierzchni 

Ta dość złożona procedura konserwacji może znacznie przedłużyć żywotność pola. Z reguły odbywa się to po 6-10 
lat po instalacji. Polega na usunięciu starego wypełnienia i zastąpieniu go nowym. To prowadzi do poprawy 
charakterystyki gry, prostowania włókien (jeśli nie zostały uszkodzone), poprawy przepuszczalności wody i idealne 
usunięcie wszelkie glony, mchów i chwastów. 

2. Konserwacja i kontrola sztucznej murawy 

Każdy krok konserwacji musi być rejestrowany w Dzienniku Konserwacji i przesyłany do Producenta 
nawierzchni niezwłocznie po jej wykonaniu. Jest to warunek konieczny do utrzymania  udzielonej gwarancji.  

2.1 Codzienna konserwacja i przegląd 

Codzienna konserwacja polega na sprawdzaniu stanu pola i wykonywaniu następujących czynności: 

• usuwanie odpadów, takich jak tworzywa sztuczne, papier, puszki, butelki itp. 

• usuwanie zanieczyszczeń organicznych, takich jak igły, liście itp. Za pomocą dmuchawy do liści lub zbieracza liści 

• wizualna kontrola pola i klejeń 
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• kontrola równomiernego rozmieszczenia wypełnienia; w razie potrzeby uzupełnienie obszarów większego  

użycia, takie jak pola karne, narożniki i bramki 

2.2 Cotygodniowa konserwacja 

Cotygodniowe utrzymanie murawy koncentruje się na dystrybucji wypełnienia, zanieczyszczenia wzrostu 
powierzchni i wegetacji. Cotygodniowe prace konserwacyjne są następujące: 

• sprawdzanie prawidłowego rozmieszczenia wypełnienia 

• sprawdzenie poziomu i stanu wypełnienia 

Utrzymanie wyznaczonych poziomów wypełnienia poprzez uzupełnianie jest konieczne w całym okresie 
żywotności murawy, ale szczególnie w okresie po instalacji powierzchni (w ciągu 6–8 tygodni po instalacji) i po 
sezonie zimowym. Ilość wypełnienia musi być utrzymywana na poziomie odpowiadającym zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi danej murawy i parametrów określonych w opisie konkretnego projektu. 

• usuwanie mchu, glonów i innej roślinności 

Wzrostu roślinności można uniknąć poprzez regularne kontrole wizualne i mechaniczne usuwanie. Terminowe 
usunięcie roślinności zapobiega jej ukorzenianiu i rozprzestrzenianiu się. Rośliny należy usunąć przez zrywanie bez 
użycia ostrych narzędzi. 

2.3 Comiesięczna konserwacja 

• intensywniejsze szczotkowanie w celu redystrybucji wypełnienia 

• sprawdzanie szwów i klejenie na granicach łączenia rolek i linii 

• czyszczenie infrastruktury drenażowej 

• czyszczenie otoczenia pola i usuwanie brudu i gruzu, który mógłby migrować w pole 

• usuwanie chwastów i roślinności na polu 

2.4 Konserwacja półroczna i roczna (przy mniejszym zużyciu) 

Pole wymaga szczególnej uwagi głównie przed rozpoczęciem sezonu, alerównież po jego zakończeniu. To zadanie 
należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Wszystkie procedury muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi i 
przy użyciu zatwierdzonych narzędzi i maszyn. 

Procedury te obejmują głównie: 

• kontrola poziomu wypełnienia 

W celu naprawy lub ponownego napełnienia skontaktuj się z ekspertem. 

• dekompresja powierzchni - napowietrzanie 

Służy to zmiękczeniu powierzchni i rozluźnieniu osadzonego granulatu lub piasku. 

W rezultacie granulat lub piasek jest bardziej równomiernie rozprowadzany. 

• odmładzanie powierzchni, podczas którego górne warstwy wypełnienia są usunięte i oczyszczone. 
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Oczyszczony granulat lub piasek, bez zanieczyszczeń, brudu i kurzu, jest przenoszony z powrotem do pola. Po 
usunięciu stwardniałej i ściśniętej powierzchni poprawia się przepuszczalność wody. 

• sprawdź ewentualne usterek w łączeniach. 

W przypadku uszkodzenia szwów należy jak najszybciej skontaktować się z instalatorem w celu natychmiastowej 
naprawy zgodnie z warunkami gwarancji. Nie wykonuj naprawy samodzielnie. 

• dodanie odpowiedniej ilości granulatu (odpowiadającego oryginałowi) do wyznaczonego 

poziomu, wyrównanie całej powierzchni i dokładne szczotkowanie. Te procedury należy wykonywać tylko wtedy, 
gdy murawa jest sucha. 

• całkowite, dokładne oczyszczenie powierzchni, usunięcie brudu, gruzu, mchu, roślinność itp. 

• regularna kontrola systemu nawadniania (jeśli jest zainstalowany) i systemu odwadniającego. 

OSTRZEŻENIE! 

Podczas odmładzania granulatu nie można penetrować w warstwę piasku. 

Jeśli będzie penetracja w warstwę piasku, tkanina podstawowa może ulec uszkodzeniu, co może być przyczyną 

wyciągania włókien. 

3. Kontrola sztucznej murawy 

Sztuczna trawa podlega zużyciu w wyniku regularnego użytkowania, pogody, zanieczyszczenie powietrza itp. 
Uszkodzenie może być spowodowane głównie niewłaściwym użytkowaniem (niewłaściwe buty), prowadząc 
czynności, do których murawa nie jest przeznaczona, oraz niewystarczającą konserwacją. 

Aby upewnić się, że murawa nie została uszkodzona ani nie jest zagrożona potencjalnym uszkodzeniom, należy 
przeprowadzać regularne kontrole. Wszelkie znalezione wady muszą zostać naprawione natychmiast. Późna lub 
niewłaściwa konserwacja może spowodować nieodwracalne uszkodzenia! 

OSTRZEŻENIE! 

Surowo zabrania się obsługi pola, które nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. 

Codzienną inspekcję  wizualną powinien przeprowadzić inspektor lub trener przed każdym użyciem; półroczna 
kontrola stanu murawy i całego pola powinna być wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. 

Wszystkie kontrole, konserwacja i eksploatacja pola muszą być odnotowane w dzienniku konserwacji dla 
konkretnej murawy. Brak odpowiednich kontroli i dziennika konserwacji spowoduje utratę gwarancji. W 
przypadku jakichkolwiek roszczeń dotyczących zmian w murawie muszą wcześniej zostać wykazane przestrzeganie 
tych zasad, a w szczególności bieżące przesyłanie raportów z wykonanych konserwacji bezpośrednio do 
producenta. 

4. Warunki użytkowania 

Podczas biegania na boisku ze sztuczną nawierzchnią obowiązują następujące standardy, które muszą być 
przestrzegane: 

• Aby zapobiec zabrudzeniu i poplamieniu powierzchni pola błotem i brudem z 
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należy ustanowić buty, strefy czyszczenia (np. środki do czyszczenia korków, dywany itp.) 

• Używaj tylko odpowiednich butów, które nie uszkadzają włókna i nie powodują wyciągania włókien. Zabrania się 
używania butów z metalowymi podeszwami lub korkami, podeszwami z metalowym rdzeniem lub butami 
trekkingowymi. Noszenie podeszew bez profilu stanowi wysokie ryzyko obrażeń. 

• Pole może być używane wyłącznie do celów, dla których zostało zbudowane, a nie do wszelkich innych 
aktywności lub sportów, takich jak oszczep, dysk, jazda na rolkach itp. 

• Zabronione jest stosowanie chemikaliów niezatwierdzonych przez JUTA a.s. Substancje chemiczne mogą 
negatywnie wpływać na wypełnienie i żywotność sztucznej darni. W związku z tym zalecamy skonsultowanie 
takiego zastosowania z JUTA a.s. 

• Z czasem, w zależności od użytkowania darni, nastąpi ubytek granulatu. 

Granulat musi być regularnie dodawany, aby zachować najwyższą charakterystykę gry murawy. 

• Podczas dodawania wypełnienia należy zauważyć, że jakość nowego granulatu odpowiada już obecnemu 
materiałowi. Barwny granulat będzie stopniowo tracić intensywność koloru. Granulat wybrany do dodania musi 
być zatwierdzony przez JUTA a.s. dla konkretnego rodzaju murawy JUTAgrass®. 

Ruch pojazdów na sztucznej murawie jest dozwolony tylko w celu konserwacji. Maszyny muszą być autoryzowane 
przez wyspecjalizowaną firmę lub JUTA a.s. Sztuczna murawa nie może mieć kontaktu z substancjami 
ropopochodnymi, w tym z paliwami. Pojazdy należy tankować poza polem. W przypadku wycieku paliwa rozlany 
płyn należy całkowicie usunięte. 

Pojazdy poruszające się po polu muszą być wyposażone w niskociśnieniowe, szerokie opony o niskim profilu, 
nieprzekraczającym 0,75 kg / cm2 nacisku na system darni. 

Poruszaj się z małą prędkość i zawsze wykonuj szerokie zakręty, zapobiegaj gwałtownemu hamowaniu lub 
przyspieszaniu. 

Jeśli nie można uniknąć poruszania się ciężkiego pojazdu, obszary sztucznej murawy muszą być przykryty, aby 
ciężar mógł być wystarczająco rozłożony, bez przeciążania powierzchni. Materiał osłony powinien być starannie 
dobrany, aby uniknąć uszkodzenia. Teren ogólnodostępny musi być chroniony przed wjazdem pojazdów. 

Jeżeli boisko jest wykorzystywane do wydarzeń innych niż te, dla których zostało zaprojektowane, należy wykonać 
odpowiednie ochronne prace budowlane (np. pokrycie). 

Podczas takich czynności nie można kontrolować obciążenia punktowego sztucznej murawy i uszkodzenia mogą 
zostać zadane murawie. 

OSTRZEŻENIE! 

Na sztucznej trawie oraz w jej okolicy surowo zabronione jest palenie, pirotechnika. 

Aby zapewnić długą żywotność sztucznej trawy, należy przestrzegać instrukcji obsługi i prowadzić dziennik 
konserwacji. 
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OBOWIĄZUJĄCY WZÓR DZIENNIKA KONSERWACJI 

1. Zabiegi systematyczne 

Tydzień konserwacji : 
Od …………………………………………. 
Do …………………………………………. 

Dokładna lokalizacja obiektu: 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………… 

Numer gwarancji: 
 
……………………………………………………. 

 
Dzień tygodnia 
 

Godziny 
korzystania 

Typ sportu Ilość 
graczy 

Czynności 
konserwacyjne 

Podpis 

 
 
Poniedziałek 

     
     
     
     
     
     

 
 
Wtorek 

     
     
     
     
     
     

 
 
Środa 

     
     
     
     
     
     

 
 
Czwartek 

     
     
     
     
     
     

 
 
Piątek 

     
     
     
     
     
     

 
 
Sobota 

     
     
     
     
     
     

 
 
niedziela 
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2. Zabiegi specjalistycznego serwisu 

 
 

Dokładna lokalizacja obiektu: 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………… 

Numer gwarancji: 
 
……………………………………………………. 

 
Rok gwarancji 
 

Serwis 
specjalistyczny 

Zakupione 
materiały – 
Dostawca, 
nazwa, ilość 

Sprzęt, którym 
wykonywano 
serwis 

Wykonane 
czynności 
konserwacyjne 

Czytelny podpis 
i pieczątka firmy 
serwisującej 

 
 
Pierwszy rok 
gwarancji 

 
Pierwszy 
 

    

 
Drugi  
 

    

 
 
Drugi rok 
gwarancji 

 
Pierwszy 
 

    

 
Drugi  
 

    

 
 
Trzeci rok 
gwarancji 

 
Pierwszy 
 

    

 
Drugi  
 

    

 
 
Czwarty rok 
gwarancji 

 
Pierwszy 
 

    

 
Drugi  
 

    

 
 
Piąty rok 
gwarancji 

 
Pierwszy 
 

    

 
Drugi  
 

    

UWAGI: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosimy przechowywać w Dzienniku Konserwacji i przesłać kopię co tydzień skan mailem bezpośrednio do Producenta Juta a.s. lub na adres 
biuro@boiskaikorty.pl 


