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Instrukcja konserwacji nawierzchni RUBBERTOP
Nawierzchnia bezpieczna RUBBERTOP nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych jak np.
w przypadku nawierzchni z materiałów rozdrobnionych, sypkich, luźnych i powierzchni
naturalnych. Przez cały okres użytkowania zachowuje stałą grubość określoną wymaganiami dla
danego obiektu, zapewniając skuteczną ochronę przed urazami. Sprzątanie nawierzchni ma
znaczenie estetyczne i wydłuża jej żywotność, zwłaszcza w pobliżu piaskownic lub nawierzchni
piaszczystych. Jednorodna struktura nawierzchni nie ma słabych punktów umożliwiających jej
uszkodzenie przez ciekawskie dzieci lub wandali. Porowatość RUBBERTOP ułatwia odpływ wody
umożliwiając korzystanie z placu zabaw niemal natychmiast po opadach deszczu.

Celem zachowania estetycznego wyglądu nawierzchni zaleca się bieżące usuwanie zanieczyszczeń.
Uwagę należy zwrócić zwłaszcza na liście, które rozkładając się mogą tworzyć nieestetyczne plamy.
Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane za pomocą szczotki z miękkim włosiem lub
dmuchawą powietrzną. W żadnym wypadku, do usuwania śmieci, liści lub śniegu nie wolno
stosować łopat z ostrymi krawędziami. Nie powinno się również usuwać zanieczyszczeń i śniegu w
sposób mechaniczny, z obawy na możliwe uszkodzenie nawierzchni.
Minimum cztery razy do roku powinno się zmyć powierzchnię myjką wysokociśnieniową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na nawierzchnię znajdującą się pod drzewami, która może
dodatkowo wymagać stosowania środków zwalczających mech i chwasty.
Zadaniem zabiegów konserwacyjnych jest utrzymanie czystości nawierzchni, dzięki której
zapewniony jest odpływ wody oraz zachowane są antypoślizgowe właściwości nawierzchni.

NAPRAWY
Do naprawy nawierzchni stosuje się takie same materiały i technologię, co przy wykonywaniu
nowej nawierzchni. Dlatego, tak jak i wykonanie nowej nawierzchni – naprawy wykonywane są
wyłącznie przez autoryzowanych przedstawiciela firmy.
Zastosowana technologia pozwala na dokonywanie napraw zniszczeń, uzupełnień lub
wprowadzania dodatkowych nowych elementów nawet na małej powierzchni i po wielu latach, w
sposób maskujący różnice pomiędzy starą i nową nawierzchnią, co zapewnia jej stałą estetykę i
jednolitość.
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Instrukcja użytkowania nawierzchni RUBBERTOP

Nawierzchnia bezpieczna RUBBERTOP powinna być użytkowana zgodnie z przeznaczeniem, a w
szczególności:
 zalecana jest zabawa w obuwiu na gładkiej podeszwie – w żadnym wypadku nie wolno
wchodzić na nawierzchnię w obuwiu typu korki, kolce czy szpilki;
 należy dbać, aby na nawierzchni nie znajdowały się kamienie lub inne twarde lub ostre
przedmioty, które przy nadepnięciu na nie mogłyby spowodować uszkodzenie nawierzchni;
 nie należy dopuszczać do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, który może
powodować przyspieszone zużycie nawierzchni (konieczne jest zatem okresowe
czyszczenie nawierzchni);
 zabrania się wjazdu na sztuczną nawierzchnię łyżworolkami, wrotkami, deskorolkami,
rowerami, motorowerami oraz innymi pojazdami mechanicznymi, z wyłączeniem wózków
inwalidzkich;
 zabrania się instalowania na nawierzchni jakichkolwiek urządzeń typu: podium, podłogi
taneczne oraz innych urządzeń ciężkich i o ostrych krawędziach;
 zabrania się używania w obrębie placu zabaw jakichkolwiek źródeł ognia, palenia ognisk itp.

2/2

