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KUNSTGRAS SPECIALISTEN

CSC onderhoud is expert in het 
onderhoud van uw buitensport-

accommodatie. De nadruk ligt op 
kunstgras en kunststof buitensport-
vloeren. Het onderhoudsregime en 

de frequentie worden afgestemd op 
uw specifieke sportvloer, waarmee 

u verzekerd bent van het behoud 
van de juiste sporttechnische 
eigenschappen gedurende de 
levensduur van uw sportvloer.

Wij zijn tevens uw partner 
voor deskundig advies,

instructies, opleidingen 
en de leverantie van 

onderhoudsequipment.

UW PARTNER IN
ONDERHOUD

Meten is weten! De infillmeter is een belangrijk 
stuk gereedschap voor deskundig onderhoud aan 
uw kunstgras sportvloer.
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Bespeling van uw kunstgrasveld zorgt voor 
het verplaatsen van infill en compacteren 
van het materiaal. Hierdoor bestaat 
de kans dat op sommige delen van uw 
kunstgrasveld de laagdikte afneemt, 
met als gevolg teveel vrije poolhoogte 
waardoor de vezel plat kan gaan liggen 
en een verhoogde kans op slijtage 
bestaat. Een goed voorbeeld hiervan 
zijn de penaltystippen op een kunstgras 
voetbalveld.

Met de infillmeter wordt op een 
eenvoudige manier de laagdikte van 
de infill gemeten, waarna zo nodig het 
onderhoudsregime en de frequentie tijdig 
kunnen worden aangepast. 

De infillmeter is eenvoudig in gebruik. 
De drie zilveren pinnen worden stevig 
door de infill tegen de backing van het 
kunstgras gedrukt, waarna het bovenste 
gedeelte van de meter tot bovenop de 
infill wordt geschoven. In het leesvenster 
kan eenvoudig de laagdikte van de infill 
worden afgelezen. Het meetbereik van 
deze infillmeter bedraagt maximaal 50 mm 
en is daardoor geschikt voor alle soorten 
kunstgras sportvloeren.

Technische eigenschappen
• Doorsnede: ca. 35 mm
• Lengte: ca. 230 mm
• Meetbereik: max. 50 mm
• Kleur: rood-zilver-groen

http://www.facebook.com/CSC-Sport-307884789593800
http://twitter.com/cscsport
https://www.linkedin.com/company/18239016/

