GREENSET GRAND PRIX
TENNISBANA MED PERFEKT SVIKT- OCH SPELEGENSKAPER

Varje år installeras mellan 25-35 Greenset banor per år
i Sverige. GreenSet Grand Prix är den mest installerade
beläggningen från Greenset runt om i världen. 3 lager
akrylmassa ( 2400 gram akryl per m/2) installeras ovanpå
ett asfaltsunderlag. Med sin syntetiska sträva yta skapar blir
bollstudsen perfekt tennisanpassad och ger därför optimal
spelglädje.
Teknisk information
Bindemedel: 		

Vinylester, sampolymer, akry-

			lester, sampolymer
Mineral komponent:

Kiseldioxid

Färg: 			
			
			

Finns i stort sett i alla färger där
mörk och ljus blå, röd och grön
samt grå är basfärgerna

Tillverkning: 		
			

I Greensets egna fabriker i 		
Frankrike och i Spanien

Grand Prix svart bas
GreenSet lager:		
			
Grand Prix färg bas
			Grand Prix finish
Förpackning: 		
GreenSet uppmärkta fat på
			25 liter 35-kg
Laboratorietester:
Tester görs i Frankrike för att
			
verifiera halka, elasticitet, flexi			bilitet och nötning
ITF Klassificering: 		
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2. Grund
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3. Bindande lager
4. Svart bas
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5. Färgbas
6. Finish

Anläggning / Underhåll / Garantier
Rekommendationer vid anläggning: Lägsta utomhustemperatur 12oC i solen under dagen, 8oC över natten, 15oC i ett
täckt rum, både dag och natt. Ren yta, utan oljefläckar, fett,
etc. krävs.
Underhåll: Ta bort blad regelbundet. Sopa och tvätta vid
behov. En ommålning vart 5:e år rekommenderas.
Garantier: Greenset Grand Prix har 5 års garanti för bollstuds, struktur samt sprickor i topcoaten. Greenset materialet
är av 100% acryl. Alla Greensets underlag är godkända av ITF
(Internationella Tennisförbundet).

Övrigt
Man kan inte se om ett tennisunderlag är bra eller dåligt förrän 5-10 år. Tack vare att Greensets akryl kommer färdigblandat är strukturen av sanden likadan från ytskiktet till mattan.
Detta innebär att spelegenskaperna nästan är identiska efter
ett halvår som det är efter 7-8 år. Dessutom innehåller varje
lager färg 800 gram per kvadratmeter vilket gör att det tar
väldigt lång tid att slita ut underlaget jämfört med flera andra
tennisunderlag bestående av akryl.
Bästa kvittot på att Greenset är uppskattat ute i världen är att
det har varit det mest förekommande underlaget på ATPtouren de senaste 30 åren. Spelarnas ”egen” tävling: ATPslutspelet i London spelas varje år på Greenset där spelarna
beskriver Greenset som ett ”rättvist” underlag i form av att
det passar alla spelartyper.

