
Skötselinstruktion

CoverLawn CL 2802
Sport, fotboll, rugby.
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Det finns 3 alternativ. 5 dagar efter installation, 3 veckor efter installation eller efter komplett integration (60-90 dagar).

5 dagar: 
Följande schema gäller första 3 veckorna:
Dag 1-5 (mån-fre) ingen användning.
Dag 6-7 (lör-sön) matcher tillåtna.
Dag 8-12 (mån-fre) ingen användning.
Dag 13-14 (lör-sön) matcher tillåtna.
Dag 15-19 (mån-fre) ingen användning. Toppdress 5 kg/m2 Låg Markkontakt Bra Markkontakt 
Dag 20 och framåt. Normal användning

Skötsel dag 1 - 20
1. Markkontakt: Toppdressen vid installationen hjälper CL att ha god kontakt med marken så att gräset ska kunna växa 

igenom och integrera sig med armeringen. Detta är väldigt viktigt under de första 20 dagarna när det spelas på ytan.  
2. Tillväxt: Gräset måste ha vatten, eventuellt gödning, värme och ljus för att växa. Regnar det inte så vattna manuellt. Är 

det kyla använd fiberduk. 
3. Tillsyn: Kontrollera ytan regelbundet men framförallt dag 5, 12 och 19 så att god markkontakt finns och att tillväxten 

kommit igång ordentligt. Dra i nätet så märker ni om markkontakt finns och integrationen startat. Se bilder ovan.
4. Skötsel: 

1. Vattna regelbundet 10-20 mm varje dag första veckan
2. Fyll på med toppdress när armeringen tappat markkontakten. 
3. Spärra av området när ytan behöver vila efter matcherna. Använd fiberduk om det är kallt.
4. Börja klipp gräset manuellt efter dag 10.
5. Under första matchhelgen gör kontroll efter varje match de första 3 matcherna. Fyll på dress om det behövs.

Skötsel efter dag 20 - komplett integrering (ca 60-90 dagar efter installation)
1. Markkontakt och tillväxt är nyckeln till en bra yta. Kontrollera detta regelbundet varje vecka. Dra i CL märker ni.
2. Klippning sker som vanligt. Innan första klippning med åkgräsklipparen kontrollera att integrationen startat. Använder ni 

rotorklippare måste integration kommit igång över hela ytan. Är ni osäkra klipp med manuell klippare.
3. Integrationen är klar när ni inte kan lyfta CL utan gräset håller emot. De ytor som belastas mindre kommer att integreras 

snabbare än de som är utsatt för hård belastning. Dra i nätet regelbundet så märker ni skillnaden. Se bilder ovan.
Efter integration gäller normal planskötsel. Se skötsel och renovering för information. 

När kan CoverLawn (CL) ytan tas i brukÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs 
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3 veckor: 
Följande skötsel gäller första 3 veckorna:
1. Markkontakt: Toppdressen vid installationen hjälper CL att ha god kontakt med marken så att gräset ska kunna växa 

igenom och integrera sig med armeringen. Regnar det mycket så fyll på med topdress om CL skulle sitta löst. 
2. Tillväxt: Gräset måste ha vatten, eventuellt gödning, värme och ljus för att växa. Regnar det inte så vattna manuellt. Är 

det kyla använd fiberduk. 
3. Tillsyn: Kontrollera ytan regelbundet så att god markkontakt finns och att tillväxten kommit igång ordentligt. Dra i nätet 

så märker ni om markkontakt finns och integrationen startat. Se bilder nedan.
4. Skötsel: 

1. Vattna regelbundet 10-20 mm varje dag första veckan
2. Fyll på med toppdress om armeringen tappat markkontakten. 
3. Använd fiberduk om det är kallt.
4. Börja klipp gräset manuellt efter dag 10. Manuell klippning gäller tills CL och gräset börjat sin integration. 

Skötsel efter dag 21 - komplett integrering (ca 60-90 dagar efter installation)
1. Markkontakt och tillväxt är nyckeln till en bra yta. Kontrollera detta regelbundet varje vecka. Dra i nätet.
2. Klippning sker som vanligt. Innan första klippning med åkgräsklipparen kontrollera att integrationen startat. Använder ni 

rotorklippare måste integration kommit igång över hela ytan. Är ni osäkra klipp med manuell klippare.
3. Integrationen är klar när ni inte kan lyfta CL utan gräset håller emot. De ytor som belastas mindre kommer att integreras 

snabbare än de som är utsatt för hård belastning. Dra i nätet regelbundet så märker ni skillnaden.
Efter integration gäller normal planskötsel. Se skötsel och renovering för information.

Användning efter 3 veckor

Toppdress 10kg/m2 Låg markkontakt Bra markkontakt
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Komplett integration(60-90 dagar): 
Följande skötsel gäller:
1. Tillväxt: Gräset måste ha vatten, eventuellt gödning, värme och ljus för att växa. Regnar det inte så vattna manuellt. Är 

det kyla använd fiberduk. 
2. Integration: Dra i CL regelbundet
3. Tillsyn: Kontrollera ytan regelbundet så att god markkontakt finns och att tillväxten kommit igång ordentligt. Dra i nätet 

så märker ni om markkontakt finns och integrationen startat. Se bilder nedan.
4. Skötsel: 

1. Vattna regelbundet 10-20 mm varje dag första veckan
2. Fyll på med toppdress om armeringen tappat markkontakten. 
3. Använd fiberduk om det är kallt.
4. Börja klipp gräset manuellt efter dag 10. Manuell klippning gäller tills CL och gräset börjat sin integration. 

Skötsel efter dag 21 - komplett integrering (ca 60-90 dagar efter installation)
1. Markkontakt och tillväxt är nyckeln till en bra yta. Kontrollera detta regelbundet varje vecka. Dra i nätet. Se bilder nedan.
2. Klippning sker som vanligt. Innan första klippning med åkgräsklipparen kontrollera att integrationen startat. Använder ni 

rotorklippare måste integration kommit igång över hela ytan. Är ni osäkra klipp med manuell klippare.
3. Integrationen är klar när ni inte kan lyfta CL utan gräset håller emot. De ytor som belastas mindre kommer att integreras 

snabbare än de som är utsatt för hård belastning. Dra i nätet regelbundet så märker ni skillnaden.
Efter integration gäller normal planskötsel. Se skötsel och renovering för information.

Användning efter komplett integrering

Toppdress 5kg/m2 Låg markkontakt Bra markkontakt

ÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs 
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Skötsel efter komplett integration:
Grundregeln är att ni underhåller och sköter planen enligt de normala rutiner ni har.
1. Klippning sköts efter normala rutiner. 
2. Luftning. CoverLawn fördelar trycket på ytan så kompakteringen är inte lika hög som utan CL. Lufta ytan vid behov. 

Använd solida pipor (5-12 mm) när ni luftar. Har ni bara CL på begränsade ytor använd en grep om ni inte har maskin.
1. Använder ni vertikalskärning eller hålpipsluftning riskerar ni att ha sönder armeringen på CL eller att maskinerna 

far illa. Skulle armeringen gå sönder händer inget med spelytan men hybridlösningen kommer att börja flyta 
omkring i jorden och på sikt så avtar armeringen som ni investerat i.

3. Tillväxt. Har ni låg tillväxt kommer gräset att försvinna efterhand som spelarna sliter bort det. Detta påverkar inte CL men 
spelytan blir snabbare än naturgräset och ni kommer att få olika hastighet på planen. Spela på CL är som att spela på ett 
snabbt konstgräs fast på naturlig mark.

4. Organiska material som tillförs, gräsrester, mulljord eller sand riskerar att på sikt göra armeringen mindre effektiv då en 
ny växtbädd kan ta fart ibland CL grässtråna. 

Renovering
1 gång per år.
1. Borsta/räfsa av gammalt gräs och andra lösa organiska material så stråna på CL kommer fram i ytan. Se bild nedan.
2. Avlägsna de uppborstade partiklarna från ytan.
3. Utför sedan era normala renoveringsåtgärder. Luftar ni använd solida pipor.
4. Säkerställ god tillväxt direkt efter renoveringen.
5. Återgå till normal planskötsel. 

Skötsel och RenoveringÅhusTurf AB
Hybrid för naturgräs 


