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Návod na použití a údržbu sportovního povrchu - umělého 
koberce s křemičitým vsypem VHAF Notts Sward 
 
Venkovní sportovní povrchy 
 

 
Umělý koberec VHAF Notts Sward 1300 (dále jen koberec) s křemičitým vsypem je určený 

jako finální úprava sportovních ploch. Je vhodný zejména na míčové hry. Na tomto povrchu 

se nesmí provozovat kolové hry a hry na kolečkových bruslích. Na tomto povrchu nelze 

používat hokejky.  

 

Údržba a čištění se provádí po hře zametáním rýžovým smetákem, sítí na antuku nebo 

kartáčem na antuku. Důležitá je zejména prevence. Napadané listí, jehličí nebo jiné nečistoty 

nutno okamžitě vysát nebo vyfoukat z koberce. Nánosy bahna, nebo silnější znečištění lze 

vyčistit silným proudem vody v kombinaci s rýžovým smetákem nebo obdobným 

mechanickým způsobem. 

  

Důležité 

Zejména v prvních měsících používání je třeba bezodkladně dosypávat písek na místa, kde 

je ho málo a celou plochu dosypávat tak, aby byla vrstva písku rovnoměrná. Rovnoměrnosti 

vsypu se dosáhne kartáčováním koberce širokým rýžovým smetákem. V opačném případě 

dojde k předčasnému ohnutí vlákna koberce a další písek už nebude možno dosypat dovnitř. 

Písek se dostane dovnitř koberce pouze v případě, že je písek i koberec suchý! Z tohoto 

důvodu může být v počátečních týdnech až měsících odraz míče od koberce nerovnoměrný.  

 

Usazené nečistoty, zašlapané jehličí a zbytky sešlapaného vlasu lze odstranit vysokotlakým 

čistícím zařízením na vodu - WAP. Po tomto zákroku je nutné vyplavený písek s nečistotami 

odstranit a dosypat do koberce čistý písek na to určený (například Sklopísek Střeleč frakce 

ST 03/08). Případný vyplavený písek je třeba vsypat zpět do trávníku za suchého a 

slunečného počasí. 

 

Obuv 

Vhodná obuv: sportovní nebo civilní obuv bez hrotů, tenisová obuv sálová nebo na antuku s 

jemnou strukturou. 

 

Zakázaná obuv: kopačky, obuv s hroty. 

 

Při jakýchkoliv závadách nebo poškozeních volejte neprodleně naši firmu, která zajistí 

odbornou opravu. Servisní telefon k nahlášení závady: p. Marek Bainar, 603 410 373. 

 


