
 

 

 

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI 

I CZYSZCZENIA SZTUCZNEJ TRAWY 

 

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ 

Wszelkie plamy powinny być w miarę możliwości usuwane na bieżąco. 

Zaschnięcie plam znacząco utrudni ich usuwanie. 

Poniżej prezentujemy sposób usunięcia najpopularniejszych plam: 

 

 

KURZ / ZANIECZYSZCZENIA Z POWIETRZA 

Naturalnym sprzymierzeńcem w usuwaniu tego typu 

drobnych zanieczyszczeń jest deszcz – zmyje on je z 

włókien trawy i odprowadzi za pomocą perforacji do 

gruntu.  

 

  

 

LIŚCIE, CHWASTY, RESZTKI JEDZENIA, INNE ŚMIECI 

Zanieczyszczenia tego rodzaju należy na bieżąco, 

ręcznie usuwać z trawy. W przypadku zastosowań 

wewnętrznych, balkonowych, tarasowych, trawa może 

być czyszczona za pomocą odkurzacza. 

  

  

 

LEKKIE PLAMY 

Jeżeli spłukanie wodą jest niewystarczające, można 

zastosować ciepłą wodę z mydłem (lub wodę z octem), 

aby miejscowo doczyścić trawę przy użyciu szczotki, 

mopa lub szmatki. 

  

  

 

ODCHODY ZWIERZĘCE 

Konieczne jest ręczne i jak najszybsze usunięcie 

pozostałości odchodów zwierzęcych, a następnie 

dokładne spłukanie pobrudzonej powierzchni sztucznej 

trawy wodą. 

  

  

 

PLAMY UPORCZYWE (NP. OLEJ, SMARY) 

Plamy tego rodzaju usuwane są najczęściej przy 

wykorzystaniu benzyny ekstrakcyjnej. Należy pamiętać, 

że jej nieodpowiednie użycie może wiązać się z 

przebarwieniem włókna co nie podlega reklamacji. 

  

  

 

GUMA DO ŻUCIA 

Najlepszym rozwiązaniem usunięcia tego rodzaju 

zanieczyszczenia jest jego zmrożenie przy pomocy 

kostek lodu, a następnie usunięcie skruszonych 

wcześniej pozostałości. 

  
 

WYKORZYSTANIE TRAWY NIEZGODNIE Z ZASTOSOWANIEM 

Sztuczne trawy Grass INC to trawy dekoracyjne przeznaczone do 

nieintensywnego użytkowania. Dlatego gwarancji nie podlega użytkowanie 

ich niezgodnie z planowanym podczas ich projektowania przeznaczeniem 

(zwłaszcza uprawianie na nich dyscyplin sportowych w obuwiu typu "korki"). 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZOTKOWANIE TRAWY 

W zależności od intensywności użytkowania trawa syntetyczna może 

wymagać szczotkowania, tak aby odświeżyć ją i przywrócić do pozycji 

pionowej. W tym celu należy użyć szczotki o twardym (niemetalowym) 

włosiu i szczotkować w przeciwnym kierunku do układania się włókien. Duża 

intensywność użytkowania i konieczność częstszego szczotkowania 

występuje najczęściej przy zastosowaniach komercyjnych, ciągach 

komunikacyjnych, miejscach zabawy dla dzieci i zwierząt itp. 

 

ZRASZANIE TRAWY 

Poprzez zraszanie wodą trawy syntetycznej poprawiamy komfort korzystania 

z trawy oraz pozbywamy się nadmiaru nagromadzonego się na sztucznej 

trawie kurzu. Zalecamy zraszanie trawy zwłaszcza latem w upalne dni w celu 

obniżenia jej temperatury. 

 

SZTUCZNA TRAWA ZIMĄ 

W zimie trawa może być przykryta śniegiem. Należy jednak zrezygnować z 

intensywnego jej użytkowania przy temperaturach poniżej 0°C oraz 

mechanicznego usuwania oblodzenia.  

 

SZTUCZNA TRAWA A ROZŻARZONE PRZEDMIOTY 

Użytkując sztuczną trawę należy unikać rozżarzonych przedmiotów (np. 

zapalonych papierosów, rozgrzanego grilla, fajerwerków) czy otwartego 

ognia. Należy mieć też na uwadze aby nie wystawiać sztucznej trawy na 

działanie światła słonecznego poprzez przedmioty metalowe lub szklane 

(zwłaszcza skupiające promienie) – może to powodować topnienie i 

miejscowe odbarwianie trawy.  

 

SUBSTRANCJE TŁUSTE 

Na powierzchni trawy nie powinny pojawiać się substancje tłuste takie jak 

tłuszcz, smar, atrament) oraz środki o charakterze kwasowym i utleniającym 

się.  

 

ODCHODY ZWIERZĘCE 

Długi czas zalegania zwierzęcych odchodów w postaci częściowo płynnej 

może powodować trwałe zmiany kolorystyczne (zwłaszcza w słoneczne dni). 

 

Zapoznałem się z instrukcją pielęgnacji 

 

 

 

 

 

czytelny podpis 
 


