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FRAMTIDENS SPORTYTOR  
ÄR FÖRNYBARA

Polytan – sedan 1969 är vårt namn synonymt med 

kompromisslös kvalitet och funktionalitet när det gäller 

syntetiska sportbeläggningar. Våra produkter används 

framgångsrikt inom internationell toppidrott runt om i 

världen, samt för fritidsaktiviteter, klubb- och skolidrott. 

Vi vet ett och annat om kvalitet – det har vi bevisat i över 

50 år. Men hur bra är vi när det gäller hållbarhet? Klimat-

förändringar, mikroplaster, fina partiklar och utsläpp av 

föroreningar – eftersom vi är ett företag som bearbetar 

plast utgör dessa frågor naturligtvis större utmaningar för 

oss än för andra branscher. Men vi arbetar hårt för att 

aktivt ta oss an dessa utmaningar och utveckla lösningar 

som resulterar i att såväl våra produkter som tillverkning-

sprocesser blir mer hållbara.

Vi har implementerat ett energiledningssystem i enlighet 

med ISO 50001 och vi återanvänder och återvinner pro-

duktionsavfall systematiskt. Dessutom är våra sportytor 

extremt robusta, hållbara och lättskötta, vilket innebär att 

de klarar intensiv användning under många år. 

I linje med målen i EU-kommissionens strategi för en 

plast- och biobaserad ekonomi arbetar vi också hårt med 

att undersöka användningen av bioplast och koldioxid-

baserad plast, vilka redan med fördel kompletterar vår 

oljebaserade produktportfölj och som på lång sikt till 

och med successivt kan komma att ersätta den. Vi ar-

betar med detta initiativ tillsammans med ledande före-

tag från hela världen, såsom Braskem, Covestro och if-

yllnadsspecialisten Melos, som i likhet med Polytan ingår 

i Sport Group GmbH. Resurs- och klimatskydd är därför 

centrala mål för vårt innovationsprogram. Resultaten av 

dessa initiativ hittar du på Polytans webbplats under 

rubriken ”Green Technology” (GT): En ny generation av 

avancerade produkter och metoder som kombinerar 

den senaste sakkunskapen från plastindustrin med de 

funktionella och miljömässiga fördelarna hos förnyba-

ra energikällor och nya, resursbevarande tekniker. Våra 

tjänster är också en integrerad del av detta innovativa 

program för att säkerställa hållbar användning av syn-

tetiskt konstgräs under hela dess livslängd. Dessa tjän-

ster inkluderar ett omfattande återvinningsprogram i slu-

tet av konstgräsets livslängd, inklusive återanvändning av 

enskilda komponenter samt praktiska återvinningslösnin-

gar för hela konstgrässystemet.

Landhockeygräset Poligras Tokyo GT, det konstgjorda 

fotbollsgräset LigaTurf Cross GT, det elastiska skiktet 

PolyBase GT och ifyllnadsgranulatet Fusion Infill GT och 

den mjuka ytan PolyPlay FS GT är fem produkter från vår 

Green Technology-linje (från och med juni 2020). Vi arbe-

tar dessutom hårt för att säkerställa att det snart kommer 

fler produkter – med kravet att produkterna uppfyller alla 

önskemål, inte bara i fråga om hållbar utveckling, utan 

också när det gäller spelarnas hälsa, säkerhet och pre-

standa.

Att detta har lyckats med våra hittillsvarande Green Tech-

nology-produkter bevisas extra tydligt av vårt biobase-

rade landhockeygräs Poligras Tokyo GT. Det har valts ut 

som officiellt matchgräs för de olympiska spelen i Tokyo 

som skjutits fram till 2021 och redan framgångsrikt in-

stallerats i utvalda arenor!



HÅLLBAR UTVECKLING  
HOS POLYTAN

Polytan har alltid lagt stor vikt vid hållbarhet och låg miljöpåverkan. Som ansvarig totalle-

verantör ser vi till att ha en lämplig och samvetsgrann resursanvändning under varje steg 

av livscykeln – från valet av råmaterial vid produktion, installation, användning och under-

håll, till avfallshantering och återvinning. Detta understryks av vår certifierade miljöledning 

enligt ISO 140001 sedan 2015.

UTVECKLING OCH DESIGN

n   Utveckling med fokus på förstklassiga, slitstarka 

och hållbara produkter
n   Produktfunktioner som sträcker sig bortom  

standardkraven
n   Intelligent teknik som bekämpar åldrandeprocessen

RÅMATERIAL

n   Polyeten är resursbesparande och har  

fantastiska återvinningsegenskaper
n   Ifyllnadsgranulat av EPDM ger tydliga miljö- 

och hälsofördelar 
n   Alla material uppfyller de strikta kraven i 

REACH, EU- och DIN-förordningar och 

består av upp till 70 % naturmaterial

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

n   Minimerade underhållskostnader
n   Högeffektiv proffsrengöring
n   Slitstark konstruktion
n   Låg vattenförbrukning
n   Dräneringssystem med filter
n   Centrala uppsamlingspunkter för snö
n   Skrapgaller för skor och kläder

ÅTERVINNING OCH ÅTERANVÄNDNING

n   Återvinning av sorterade material och återanvänd-

ning med hjälp av särskilda metoder
n   Återanvändning av enskilda komponenter
n   Förbränning vid energiproduktion

PRODUKTION

n   En modern, energieffektiv maskinpark
n   Energiledningssystem som uppfyller kraven i  

ISO 50001
n   Återanvändning och återvinning av produktionsavfall
n   Korta leveranstider tack vare produktionsanlägg-

ningar i Europa



UTVECKLING OCH DESIGN

Våra produkters hållbarhet startar med deras utform-

ning. Förutom att produkterna har optimala funktio-

nella egenskaper för idrott,är det särskilt viktigt att de 

är hållbara och har lång livslängd – för ingen annan 

åtgärd minskar påverkan på klimatet och miljön så 

mycket som livslängden hos en produkt.

Vi säkerställer lång livslängd genom att välja råmate-

rial av hög kvalitet och särskilda fibergeometrier, samt 

genom att använda lämpliga metoder och tekniker 

som bland annat motverkar åldrandeprocessen som 

orsakas av UV-strålning, fukt och värme.

Alla dessa åtgärder går långt utöver de krav som 

fastställts av standarderna EN, DIN och RAL. Detta 

innebär att våra produkter inte bara uppnår lång livs-

längd, utan också minimerar tillverkningen av mikro-

plaster tack vare ett starkt slitageskydd, oavsett om 

man använder traditionell plast eller biobaserade 

polymerer som råmaterial.

Användningen av ett platsbyggt elastiskt skikt i gräs-

systemet minimerar behovet av fibermaterial och 

gummigranulat. Med en livslängd på över 30 år ga-

ranteras en lång livslängd för hela systemet.

VÅRA GREEN TECHNOLOGY-PRODUKTER  
ÄR TILLVERKADE AV UPP TILL 70 PROCENT NATURMATERIAL

UV-PÅVERKAN PÅ FIBRERNA JÄMFÖRT MED

Fibrer utan åldrande
(med UV-stabilisatorer)

UV-åldrade torvfibrer
med en skalig yta

När vi väljer ut de råmaterial som ska användas i våra 

produkter ställer vi också upp kompromisslösa kvali-

tetskrav för dessa. Filamenten (tuft) i våra konstgräs 

är 100 % polyeten. Fördelarna med den här plasten 

är bland annat att den innebär lägre resursförbruk-

ning och har utmärkt återvinningsbarhet jämfört med 

andra polymerer. Dessutom innehåller polyeten inga 

mjukgörare och inte ens vid förbränning frigörs någ-

ra skadliga ämnen. Till våra ifyllnadsgranulat föredrar 

vi att använda EPDM (eten-propen-dien-gummi), 

ett material som har tydliga miljö- och hälsofördelar 

jämfört med avfallet från det däckgranulat som an-

vändes tidigare. Våra EPDM-gummigranulat uppfyller 

inte bara bestämmelserna i EU:s Reach-förordning 

(kemikalier) utan även de ännu strängare reglerna för 

leksaker som anges i DIN EN 71-3.

Som ett led i vår Green Technology produktlinje erbjuder vi 

redan produkter i vilka vi använder biopolymerer, återvunna 

material och till och med medel som binder koldioxid i vilka 

den klimatförstörande gasen används som ämne. Detta 

förhindrar att den släpps ut i atmosfären. Våra Green Tech-

nology-produkter måste fortfarande uppfylla samma höga 

kvalitetskriterier som alla andra produkter i fråga om pre-

standa och livslängd. Våra Green Technology-produkter 

måste självklart uppfylla samma höga kvalitetskriterier vad 

gäller prestanda och livslängd som våra övriga produkter.

STANDARD  
EN 71-3 FÖR LEKSAKER, 
SPELSÄKER

Hampa, ett naturligt material Sockerrör, ett naturligt material

Genom åren får UV-ljuset fibrerna att spricka och gör dem spröda (konventionella fibrer). 
UV-stabilisatorerna skyddar filamentet mot en snabb åldringsprocess  
(Polytans ENTAGLEMENT-teknik).

RÅMATERIAL



ÅTERVINNING OCH  
ÅTERANVÄNDNING

ANVÄNDNING OCH 
UNDERHÅLL

Inte ens efter våra produkters aktiva karriär på planen 

har de tjänat ut. I samarbete med ledande aktörer inom 

återvinning har vi till exempel utvecklat en metod genom 

vilken hela konstgrässystemet indelas i grupper med 

identiskt material och återvinns på lämpligt sätt.

I den här återvinningsprocessen skärs först hela konst-

gräset i ark för att sedan strimlas och delas upp i sina 

beståndsdelar. Medan ifyllnadsgranulaten kan använ-

das för tillverkning av gummigolv eller formgjutna delar 

kan gräsfibrerna och underlagsmaterialet smältas ner 

och återvinnas för användning i plastbearbetningsindu-

strin.

Om våra produkter inte återvinns utan används för 

uppvärmning kommer endast så mycket koldioxid som 

växterna tagit upp under tillväxten att släppas ut från 

förbränningen av förnybara råmaterial.

För många idrottsinriktningar har konstgjorda ytor varit 

en global standard i årtionden. Men våra konstgjorda 

grässystem är nu även ett seriöst alternativ till natur-

gräs. Högkvalitativa system som systemen från Poly-

tan ger ofta betydande fördelar, framför allt vid hög an-

vändning, eftersom de är mer slitstarka, håller längre 

och är lättare att underhålla, samtidigt som de konse-

kvent erbjuder utmärkta spelegenskaper. Livslängden 

och slitstyrkan är några av de viktigaste aspekterna för 

att garantera att konstgräset har en positiv miljöba-

lans. Med en genomsnittlig livslängd på 12 år når Po-

lytans konstgrässystem toppvärden även vid intensiv 

användning. Material av hög kvalitet samt särskild fi-

bergeometri och teknik som förbättrar beständigheten 

mot ultraviolett strålning, vattenlagring och nötning sä-

kerställer lång livslängd och låga underhållskostnader.

På grund av den högintensiva användningen bidrar 

konstgräset till att skydda och till med bevara värdefulla 

naturområden. I tempererade klimat kan ett konstgräs-

system ersätta tre naturgräsområden eller bidra till att 

dessa områden förblir orörda i ekosystemet. I extrema 

klimat kan denna kvot vara ännu högre. Konstgräs be-

höver varken klippas eller gödslas och inte heller stän-

digt bevattnas. Dessa produktegenskaper bidrar till att 

bevara miljö och resurser.

PRODUKTION

Att minska den negativa miljöpåverkan är också en 

viktig produktionsfaktor för Polytan. Vårt huvudfokus 

här ligger på energiförbrukningen, eftersom Polytan 

har bedömt att den har den största potentialen för 

besparingar som kommer att minska vår miljöpåverkan.

Förbättringar inom energibesparingen genom hela pro-

duktionsprocessen och infrastrukturen – av exempelvis 

belysning, tryckluftsmaskiner och kylsystem – har under 

flera år genomförts systematiskt och kontinuerligt. Med 

hjälp av nya och högpresterande tekniker har vi på så 

sätt förbättrat vårt miljöskydd samt minimerat energi-

förlusterna och de negativa effekterna på miljön (t.ex 

koldioxidutsläpp).

För att kontrollera den här processen införde Po-

lytex 2014 ett ISO 50001-kompatibelt energiförvalt-

ningssystem som regelbundet granskas av externa 

inspektionsorganisationer. Produktionsanläggningar i 

Centraleuropa säkerställer korta och energieffektiva 

transportvägar till våra kärnmarknader.

När det gäller våra konstgrässystem är skydd 

och komfort för spelarna lika viktigt som använd-

ningsaspekter och hållbarhet. Under de senaste årens 

systemutveckling har betydande förbättringar gjorts 

i detta avseende, vilket har gjort att den omedelbara 

risken för olyckor och skador har minskat ytterligare. 

På medellång och lång sikt innebär våra konstgräs-

system idrottsutövande utan risk för bestående skador 

i rörelseapparaten, tack vare den varaktiga och alltid 

konsekventa elasticiteten. Detta har också bekräftats i 

FIFA:s studier som intygar att konstgräs inte utgör en 

större risk för skador än naturgräs.

UV AGEING OF FIBRES IN COMPARISON

*  Efter kraftigt regn och tider med frost / tö, kan användningsbegränsning-
ar inklusive användningsförbud förväntas.  
Källa: DFB-studie om byggande och underhåll av idrottsplatser

Timmar / dag

Konstgräs 20 timmar

Naturgräs 3 timmar*

Timmar / år

Konstgräs över 2.000 timmar

Naturgräs max. 800 timmar*

Serviceliv

Konstgräs ungefär 12 år

Naturgräs ungefär 30 år



Biobased
Verified by ASTM D6866

VÄRLDENS FÖRSTA  
100 % CO2-NEUTRALA  
FOTBOLLSGRÄS

LigaTurf Cross GT zero kombinerar lokala eller priva-

ta investerares behov med kraven från aktörer och 

användare. Kombinationen av veckade LigaGrass 

Pro-filament med Polytan PreciTex Technology och 

släta LigaTurf RS+ filament, som anses vara riktmär-

ket för fotbollsgräsfilament, är en riktig storsäljare i 

Polytans portfölj. Skälen till framgången med LigaTurf 

Cross GT zero är, förutom det naturliga gräsliknande ut-

seendet och de perfekta spelegenskaperna, förenklat 

underhåll, cirka 50 procent lägre användning av gum-

migranulat och förbättrad upptagning av ifyllnadsgra-

nulaten i gräsmattesystemet.

ENERGIMIX

Polytans energiledning är certifierad enligt DIN EN ISO 50001. Somma-

ren 2019 konverterades produktionen till grön el. Det här är en åtgärd 

som gynnar alla produkter i vår portfölj, inklusive LigaTurf Cross GT zero. 

Detta positiva klimatbidrag kommer naturligtvis också att certifieras och 

verifieras.

SLITSKIKT

Det nya polyuretan-slitskiktet PolyCoat med TuftGuard förstärker den 

positiva energibalansen hos LigaTurf Cross GT zero ytterligare. Tack vare 

ett lättare slitskikt, mindre restvatten och bättre värmeupptagning, re-

duceras även energikonsumtionen i slitskiktsystemet, det sista steget i 

processen mot det färdiga fotbollsgräset.

Men LigaTurf Cross GT har ännu fler fördelar. Det nya LigaTurf Cross 

GT-systemet har högre masktäthet än föregångarna och erbjuder även 

utökat skydd vid fall och tacklingar. Dessutom är ifyllnadsgranulaten 

bättre förankrade i gräset, vilket förhindrar den så kallade stänkeffek-

ten. Fördelen: det behövs mindre gummigranulat och utsläppen mins-

kar markant. Även för de naturliga ifyllnadsgranulaten såsom kork och 

sand innebär den större mängden fibrer bättre stabilisering av mate-

rialen.

Polytan har redan förmågan att styra och optimera alla dessa proces-

ser, så vi har inte kompromissat med gräsets prestanda. Som pionjär 

inom området för biobaserade råmaterial och som kompetent och erfa-

ren tillverkare inom polyuretankemi har vi den expertkunskap som krävs 

för att behärska denna utmanande kombination av funktionskrav och 

hållbarhet i fråga om produktion och råmaterial.

VAD INNEBÄR EGENTLIGEN  
CO2 -NEUTRALITET?

CO2-neutralitet är balansen mellan CO2-utsläpp och CO2-besparingar. 

Det innebär att endast så mycket CO2 som kan återvinnas och bin-

das någon annanstans kan släppas ut. För vårt LigaTurf Cross GT zero 

fotbollsgräs innebär det att CO2-utsläpp genereras under produktion, 

genom fossila bränslen, transport och byggnadsförsörjning. Dessa ut-

släpp sparas dock och kompenseras av organiskt baserade råmaterial 

samt genom vår produktoptimering. Det gör vårt LigaTurf Cross GT zero 

240 22/8 till världens första 100 procent klimatneutrala konstgräs.

Fibertjocklek: ca. 360 μm

Fibertjocklek: ca 250 μmSystemuppbyggnad

LigaTurf 
Cross GT zero

CO2-BESPARING
 n Produktoptimering  
(mindre material)

 n Organiskt baserade  
råmaterial (förnybar PE)

KLIMAT- 
NEUTRAL
 n Grön el

CO2-UTSLÄPP
 n Fossilbaserade råvaror
 n Produktion
 n Transport, byggförsörjning 
etc.

KOLDIOXIDNEUTRAL CO2-BALANS 

LigaTurf Cross GT zero är Polytans första CO2-neutrala fotbollsgräs för proffs- och 

amatöridrott. Utan att göra avkall på hållbarhet och prestanda har Polytan skapat en 

produkt som kombinerar utmaningarna med miljömässig hållbarhet, klimatkompatibili-

tet och spelarnas krav.

KLIMATNEUTRAL FÖR FRAMTIDEN

Polytan tar nu nästa stora steg med LigaTurf Cross 

GT zero. Den neutrala CO2-balansen hos LigaTurf Cross 

GT zero 240 22 / 8 uppnås genom samverkan mellan fle-

ra åtgärder.

RÅMATERIAL

För LigaTurf Cross GT zero använder Polytan det hållba-

ra och biobaserade I’m green™ PE-materialet från vår 

partner Braskem. Råmaterialet har använts i Poligras 

Tokyo GT-gräset sedan 2018 och har blivit mycket 

populärt, särskilt utomlands. LigaTurf Cross GT zero 

består av upp till 70 procent biobaserad I’m green™ -

polyeten från sockerrör. Detta certifieras av ett obero-

ende laboratorium för varje grässystem. Det är grun-

den för dess CO2-neutralitet.



FRÅN NATUREN TILL 
IDROTTSPLANEN
Projektet green lighthouse – en fallstudie

Konstgräset poligras tokyo gt består av minst 60 procent  
sockerrör, ett förnybart material.

n   Minskad konsumtion av oljebaserade material
n   Bidrar inte till förstörelsen av tropiska regnskogar
n   Konkurrerar inte med områden som är reserverade för livsmedelsproduktion
n   Tillverkat av CO2-neutrala material

BIOBASERAT LANDHOCKEYGRÄS 
POLIGRAS TOKYO GT

Polytans nya landhockeygräs Poligras Tokyo GT är en produkt 

som på ett exemplariskt sätt förkroppsligar målen för strategin 

Green Technology. Genom utvecklingen av det här landhock-

eygräset har Polytan lyckats lansera en produkt som ger tyd-

liga fördelar för klimatet och miljön jämfört med konventionella 

konstgrässystem och samtidigt erbjuder en spelkvalitet i världs-

klass. Polytans Poligras Tokyo GT är det officiella gräset för de 

olympiska spelen i Tokyo som skjutits fram till 2021!

 PROJEKTET GREEN LIGHTHOUSE – EN FALLSTUDIE 



BÄST MÖJLIGA RÅ
MATERIALPRODUKTION

GRÖN REVOLUTION: 
BIOPOLYETEN I’M GREEN TM

Som med alla våra konstgrässystem är filamenten (gräsfibrer) som används i  

Poligras Tokyo GT tillverkade av polyeten, en giftfri och mycket återvinningsbar 

plast som under många år har använts för idrottsplaner. Det unika med polyetenen 

som används i Poligras Tokyo GT är att det till 60 procent är tillverkat av sockerrör. 

I’m green™ polyeten – en revolutionerande bioplast från den brasilianska tillverka-

ren Braskem. Förnybara resurser i stället för fossila resurser.

Men vad är det som gör Poligras Tokyo GT mer hållbart än konventionella konstgrässystem? För att ta reda på 

det bör man titta på hela värdekedjan som börjar på sockerrörsfälten i Brasilien. Vår partner Braskem använ-

der bara 0,02 % av de tillgängliga sockerrören för tillverkningen av I’m green™ polyeten. Braskem odlar inte 

sockerrör för egen del, utan beställer materialet från sockerrörsleverantörer.

Källa: Braskem

Agriculture
16 %

Available
33 %

Pasture
48 %

Protected
58 %

Total area 851.48 million hectares
(Protected / Arable land / Other)

*  Of the sugar cane cultivation, 50 % is 
used for the production of ethanol and  
50 % for the extraction of sugar.

Braskem
0.02 % of Sugar 
cane cultivation

Sugar cane*
2.4 %

Arable land
39 %

Other
3 %

Sockerrör används för att tillverka biobaserad polyeten 

från Braskem. I odlingsområdet omvandlas detta alltid 

delvis av sockerrörsfabrikerna till bioetanol (bränsle), en 

biprodukt av livsmedelsproduktionen (socker) i Brasilien. 

I Brasilien är livsmedelsproduktionen och bränslepro-

duktionen oskiljaktigt sammanlänkade. Odlingsområdet 

ligger 2 500 km från regnskogen i Amazonas. Odlingen 

sker utan konstbevattning och med en hög andel naturligt 

gödningsmedel (aska och vinass). För att skydda arbe-

tarnas rättigheter på sockerrörsplantagerna har Braskem 

ålagt sina etanolleverantörer att följa en ”uppförandekod” 

som en del av programmet ”National Commitment to  

Social Assistance” (nationellt åtagande om socialt stöd).

(http://english.unica.com.br/files/publications/pag=1)

 PROJEKTET GREEN LIGHTHOUSE – EN FALLSTUDIE  PROJEKTET GREEN LIGHTHOUSE – EN FALLSTUDIE 
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Vid framställning av I’m green™ polyeten används de 

två första pressningarna av sockerröret till livsmedel 

för framställning av socker – det är endast den tredje 

pressningen (vars kvalitet inte är tillräckligt hög för sock-

erproduktion) som tillsammans med melassen tjänar 

som utgångsmaterial för tillverkning av biopolyeten.

Bagass, som också är en biprodukt av pressningen 

av sockerrör, används i biokraftverk för tillverkning av 

CO2-neutral energi. Bagass alstrar energi och ånga 

(värme) för framställning av socker och etanol. Detta har 

en direkt inverkan på det negativa koldioxidavtrycket 

från I’m green™. Askan som kommer från förbränning-

en av bagass används som organiskt gödningsmedel 

på sockerrörsfälten.

Den här processen ligger därför ganska nära idealet om 

en självständig och sluten kretsloppsekonomi.

KLIMATPOSITIV –  
MINSKAR KLIMATPÅVERKAN

KONKURRERAR INTE MED  
LIVSMEDELSPRODUKTIONEN

Biopolyeten som framställs av själva sockerröret är en till 100 procent konventio-

nell polyeten av oljetyp i samtliga kvaliteter – med en viktig skillnad: under fram-

ställningen av ett ton konventionell polyeten frigörs cirka 1,9 ton miljöfarlig CO2. 

När det gäller I’m green™ polyeten absorberas CO2 från atmosfären. En livscy-

kelanalys som kan beskrivas som ”vagga till grind” (dvs. livscykeln från odling till 

leverans från fabriken) har visat att framställningen av ett ton Polytan biopolyeten 

minskar klimatbördan med 2,77 ton CO2.

Till och med efter att det transporterats från Brasi-

lien till Polytans produktionsanläggningar i Europa 

förblir CO2-balansen positiv för klimatet. När contai-

nerfartyget anlöper Rotterdams hamn är CO2-balan-

sen fortfarande fördelaktig med ett övertag på cirka 

2,62 ton.

För tillverkningen av Poligras Tokyo GT blandas I’m 

green™ polyeten med konventionell polyeten enligt 

förhållandet 60:40, för att sedan smältas ned och 

pressas till filament. Det är önskvärt att använda en 

hög andel biopolyeten, och att använda 100 procent 

biopolyeten skulle fullfölja övergången till ett full-

ständigt CO2-neutralt gräs. Men även om den kom-

bineras med en konventionell polyeten ger Poligras 

Tokyo GT goda möjligheter till en minskad klimatpå-

verkan. Med ett biobaserat råmaterialinnehåll på 60 

procent kan man därmed spara nästan 2 ton CO2 

per ton material som går åt till filament i gräsmat-

tor. För en hel landhockeyplan kan därför omkring 

28 ton CO2 sparas. Det motsvarar ungefär CO2 som 

finns lagrad i 2,2 hektar tysk skog.*

Eller, för att uttrycka sig mer exakt: En hektar tysk 

skog lagrar cirka 13 ton CO2 per år över alla ålders-

grupper. 

Åtkom i maj 2019: 
https://www.wald.de/wie-viel-kohlendioxid-co2- 
speichert-der-wald-bzw-ein-baum/

Källa: Braskem

Källor:  (1) Cradle to Gate Life Cycle Assessment for Polytan 
Bio-polyethylen,  (2) Plastics Europe

* I de tyska skogarna finns för närvarande 1,2 miljarder ton kol. Det motsvarar cirka 4,4 miljarder ton CO2.

CO² FOOTPRINT COMPARISON

CO² footprint in
t CO² q. / t polym

- 28 t CO2 saving 28 t CO2 absorption

Polytan Tokyo GT hockey field 
60 % bio-polyethylen / field

Storage capacity of  
three hectares German forest

Bio-polyethylene

- 2,77 (1)

+ 1,93 (2)

Conventional 
polyethylene

CO² SAVING IN THE INSTALLATION OF A 
GT HOCKEY FIELD
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

n   Gräsfibrer med monofilament och  

cirka 110 μm fibertjocklek
n   Exklusiv Polytan CoolPlus-funktion
n   Exklusiv Polytan PreciTex textureringsteknik
n   Exklusiv Polytan 100 % PE-sammansättning med 

ENTANGLEMENT-teknik
n   MultiBack baksida

EN HÅLLBAR REVOLUTION INOM 
LANDHOCKEY

Med det nya landhockeygräset från Tokyo GT förser 

Polytan marknaden med det första konstgräset med 

filament innehållande mer än 60 procent förnybart rå-

material. I’m green™ Polyethylene är namnet på den-

na plast som har samma produktegenskaper som vår 

vanliga polyeten men är tillverkad av hållbart odlade 

sockerrör.

Polytan tillför hållbarhetsdimensionen till de utomor-

dentliga spelegenskaperna hos våra godkända mo-

nofilamentfibrer av polyeten (PE), och resultatet är ett 

gräs med minst lika fina egenskaper som våra tidiga-

re förstklassiga produkter.

SNABB OCH EXAKT – SVAL OCH 
FÄRGSTABIL

Med en grässtruktur som är särskilt anpassad för 

BioBased PE-sammansättningen ger Poligras To-

kyo GT ett överlägset dynamiskt och exakt spel. Den 

patenterade ENTANGLEMENT-tekniken i filamenten 

innebär att den jämna och flerdirektionella ytan håller 

sig stabil på lång sikt och skyddas mot för tidig för-

slitning. Polytans CoolPlus-teknik gör att gräset hål-

ler sig behagligt svalt även under varma dagar med 

hjälp av inlagrade pigment på gräsfibrernas yta som 

kontinuerligt och effektivt reflekterar den infraröda 

solstrålningen som gör att gräset värms upp. Pre-

ciTex-processtekniken garanterar gräsets mycket 

enhetliga färg.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

n   Professionella landhockeyanläggningar och  

landhockeystadion
n  Klubbutrymmen
n  Multisportanläggningar

Fibertjocklek: ca. 110 μm

Systemuppbyggnad

POLIGRAS TOKYO GT

 PROJEKTET GREEN LIGHTHOUSE – EN FALLSTUDIE 



Lagen kommer att spela på det första hållbart pro-

ducerade konstgräset för landhockey i de olympiska 

spelen. Underlaget består till 60 procent av socker-

rörsrester som inte längre kan användas i sockerpro-

duktionen. Detta garanterar att inga livsmedel för-

störs eller missbrukas. En revolutionerande bioplast 

tillverkas av naturmaterialet. Polytan följer också nya 

vägar när det gäller det elastiska skicket. Den kol-

dioxid som genereras under produktionen i fabriken 

kommer att att fångas in och ingå i plastlagret som 

en komponent i bindemedlet.

Poligras Tokyo GT skulle emellertid inte vara ett riktigt 

Polytan-konstgräs om det inte också uppfyllde de 

högsta kraven i fråga om slitage och vädertålighet. 

Tack vare den särskilda sammansättningen sänks 

temperaturen på planen. Vattenbehovet skulle också 

kunna minska avsevärt jämfört med äldre lösningar.

Världens bästa landhockeyspelare förväntar sig värl-

dens bästa plan. För Polytan var det självklart från 

början att inte bara skapa den mest miljövänliga 

planen, utan också den med bäst spelegenskaper. 

Vid utvecklingen av Poligras Tokyo GT hade Polytan 

också hela planens livscykel i åtanke och skapade 

ett återvinningskoncept. Stora delar av planen fung-

erar som råmaterial för nya produkter. Konstgräsets 

värmeutnyttjande är klimatneutralt eftersom lika 

mycket koldioxid kopplas till plantornas tillväxt som 

det som produceras.

Landhockeyplanen vid de olympiska spelen i Tokyo, 

som flyttats till 2021 på grund av coronapandemin, 

är ett demonstrationsprojekt för Polytan och samti-

digt en reklampelare för de nya GT-produkterna.

När den internationella olympiska kommittén gav 2020 års 
olympiska spel till Tokyo var en avgörande anledning Japans 
ambition att arrangera koldioxidneutrala spel. Beslutet innebar 
en stor utmaning, inte minst för dem som bygger idrottsan-
läggningarna. Polytan antog utmaningen och levererar konst-
gräset till landhockeytävlingarna – företagets domän sedan 
många år. 

FÖR TOKYO. 
FÖR SPORTEN. 
FÖR MILJÖN.
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FUSION GT POLYBASE GT

ELASTISKT SKIKT AV ÅTERVUNNET 
MATERIAL OCH CARDYON®

Nästa steg inför det perfekta elastiska skiktet: Polytan 

PolyBase GT. Polytans senaste utveckling inom Green 

Technology kombinerar de välkända fördelarna med 

elastiska skikt med de miljömässiga fördelarna med 

en återvunnen produkt och en revolutionerande ny 

teknik för en klimatvänlig koldioxidanvändning. Detta 

kommer att ytterligare förbättra den utmärkta miljöpre-

standa som våra elastiska skikt redan har.

Alla de välkända fördelarna med Polytans elastiska 

skikt förblir de samma och gör nya PolyBase GT till 

den idealiska utgångspunkten för konstgrässystem 

vilka måste fungera på bästa sätt både i fråga om 

idrottsprestationer och hållbarhet.

HÖG PRESTANDA GYNNAR BÅDE 
IDROTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 
OCH MILJÖN

n  Bestående elasticitet i årtionden
n   Fullständigt jämn och foglös yta, tack vare plats-

byggd konstruktion
n  Bindemedel med revolutionerande koldioxidämne
n  Gummigranulat av 100 % återvunnet material

Med Green Technology Infill Fusion GT presenterar Polytan ett grönt 

alternativ till ifyllnadsmaterial som är gjort av SBR och andra plaster. Det 

här är ett avgörande steg mot nya lösningar som skulle kunna bli upp 

till 100 procent nedbrytbart i framtiden. Fusion GT – som är tillverkat i 

Tyskland – kombinerar noggrant utvalda EPDM-plaster av hög kvalitet 

med hållbara naturmaterial.

En perfekt kombination av natur och teknik – med utomordentliga 

egenskaper: Fusion GT förbättrar konstgräsets spelbarhet under alla 

väderförhållanden samtidigt som det erbjuder förstklassiga funktionella 

egenskaper som gör spelarna lyriska. Detta innovativa ifyllnadsmateri-

al är resultatet av många års forskning. Det är motståndskraftigt mot 

UV-strålning, alla slags väderförhållanden och mögel. Dess särskilda 

form och låga bulkvikt gör att mängden som behövs för att fylla konst-

gräsarenorna kan minskas med cirka 20 procent. Detta gör Fusion GT 

till en särskilt ekonomisk och grön lösning i fråga om ifyllnad!

BINDEMEDEL MED REVOLUTIONE-
RANDE KOLDIOXIDÄMNE
cardyon® är namnet på denna produkt från tyska Co-

vestro som tillverkar polymerplast och är det första 

företaget i världen som framgångsrikt använder växt-

husgasen CO2 som ämne vid framställning av plast 

och därmed förhindrar att koldioxiden släpps ut i at-

mosfären. cardyon® används i Polytans PolyBase GT 

för att åstadkomma ett konstant elastiskt bindemedel 

för gummigranulat.
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