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Skötselinstruktion av Evergreen konstgräs 

 

1. Rengöring och fläckborttagning 
1.1 Rengöring 

Regnet är det absolut bästa rengöringsmedlet för luftburen smuts, såsom damm och pollen. För övrig 

nedsmutsning är den viktigaste åtgärden för renhållning av ytan, att snabbt få bort skräp som samlats, 

för att undvika att det förmultnar, torkar eller trampas in i gräset.  

Avlägsnande av skräp görs enklast med t.ex. ett plockredskap eller löv blås. Borste bör undvikas då det 

lätt finfördelar och trycker ned smutsen i mattan. 

1.2 Fläckborttagning 

Stråfibrerna absorberar inte fukt, vilket innebär att de flesta ämnen bara fäster utanpå stråna utan att 

sugas in i materialet. Vanligtvis kan denna typ av smuts tas bort med hjälp av vanligt såpvatten. 

Viktigast är att det görs så snart som möjligt. Ta bort så mycket som möjligt med en spatel eller 

liknande. Efter tvätt eller sköljning, sug upp överskottsvätska med en ludd fri handduk, trasa eller 

papper.  

1.2.1 Vattenlösliga fläckar (ex. mat, dryck, urin och blod) 

Borsta fläcken med en borste med hårda strån 

 Skrubba med såpvatten 

 Skölj med rent vatten 

 Torka upp vid behov 

En 3-procentig ammoniaklösning kan användas på fläckar av envis karaktär. 

1.2.2 Svåra, oljebaserade fläckar 

Oljefärger behandlas sparsamt med terpentin eller målarfärgborttagning. Tvätta med diskmedel och 

vatten. Skölj med kallt vatten. Vid svåra fall kan perkloretylen (kemtvättskemikalie) användas. 

Tjära, asfalt och paraffinvax skrapas bort i bästa möjliga mån. Svamptvätta med perkloretylen. 

1.2.3 Djurexkrementer 

Lös upp med lika delar vitvinsvinäger och vatten. Skölj ordentligt med rent vatten. 

 

 

 

 



   

Postadress Telefon Organisationsnummer 
Evergreen International AB 08-684 516 00 556906-0519 
Rinkebyvägen 23   
182 36 Danderyd E-post Webbplats 
 kontakt@evergreenkonstgras.se www.evergreenkonstgras.se 
Godkänd för F-skatt   

 

 

1.2.4 Tuggummi 

Spraya med kylspray och skrapa försiktigt. 

1.2.5 Svamp och mögelangrepp 

Svamptvätta med 1-procentig väteperoxidlösning. Skölj rikligt med rent vatten. 

Kontanta Evergreen för råd vid besvärliga fläckar. Använd inte högtryckstvättar med högre tryck än 

120 bar. 

 

2. Mindre reparationer 

En god vana för underhållet är att inspektera konstgräset grundligt tidigt varje vår för att eventuella 

reparationer ska kunna göras under vårsäsongen. Alla sömmar bör kontrolleras för ev. sömsbrott. Alla 

reparationer, vare sig utförda av ägaren själv eller av leverantörens servicetekniker, ska göras i varmt 

och torrt väder. 

Notera: Små skador blir snabbt stora skador om åtgärden dröjer. Lösa sömmar upp till 50 cm och revor 

upp till 15 cm är att betrakta som normala skador, och bör kunna hanteras av den egna 

underhållspersonalen utan problem.  

2.1 lagning av sömmar 

 Rengör ytan som ska lagas. 

 Rengör ytan som ska limmas. Ytan ska vara torr.  

 Torka av ytan med metyl-etyl-keton (MEK) eller toluen. 

 Lägg ut gräset för att kontrollera slutlig placering och passform. 

 Applicera limmet tunt och jämnt på limstrippen. Sprid sedan med kniv eller spatel över hela 

ytan.  

 Låt limstrippen ligga öppen en stund, då limmet aktiveras av luftens fukthalt.  

 Pressa gräset mot limstrippen med ett lätt tryck. 

 Låt ytan torka under minst 24 timmar. 

Varning! MEK och toluen är brandfarliga produkter och ångorna är farliga att inandas. Vidta åtgärder 

för säker användning. 

2.2 Brännmärken 

Cigarretter orsakar inte brand i Evergreens konstgräs, men orsakar sammansmältning av fibrer till 

hårda partier. Dessa kan åtgärdas genom att borsta med stålborste, eller om inte det hjälper, kan man 

skära isär fibrerna med ett rakblad och därefter borsta.  
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3. Rekommenderat underhåll 
3.1 Veckounderhåll 

Vi rekommenderar att tillsyn görs varje vecka. Finns skräp och organiskt material bör det avlägsnas 

genom att blåsa bort det.  

3.2 Månadsunderhåll 

Syna sömmar, åtgärda skador och fläckar. 

3.3 Vår och höst 

Blås ytan ren efter snösmältningen. Om mattan känns kompakt eller snötyngd kan man efter rengöring 

borsta för att rugga upp stråna och få en fräsch finish. Kan göras med roterande motorborste eller 

piasavaborste. Var noga med att ytan är ren före borstning. Innan snön faller på hösten, bör allt 

organiskt material, (löv, grenar m.m.) och skräp avlägsnas genom att plocka/blåsa. 

De viktigaste insatserna för att bibehålla gräsets höga kvalitet och öka hållbarheten i investeringen är 

följande:  

 Håll ytan ren från främmande föremål. 

 Kontrollera tillträdet till konstgräsytan. 

 Håll anslutande områden fria från skräp, lera, smuts och oljespill etc. 

 Åtgärda småskador och fläckar omgående. 

 Följ underhålls- och rengöringsanvisningar. 

 Borsta endast om ytan är ren från smuts. 

 

Besök gärna vår hemsida. I vår internetbutik finns många bra hjälpmedel och tillbehör som gör det 

lättare att underhålla och sköta konstgräset.  

 

 

 

 

 


