
DET UNIKE GRANULATET MED FORNYBARE RÅMATERIALER
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Består av 70 % naturmaterialer, hvorav 20 % er fornybar råvarehamp. 
Naturlig kjøling: Lagrer fuktighet som gir bedre spilleegenskaper.
Spesielt økonomisk takket være lav volumtetthet: rundt 20 % mindre materialbruk. 
Godkjent i henhold til leketøystandard DIN EN 71-3.
Optimale spilleegenskaper, skånsom mot skader og miljøvennlig.

ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV SOM FUNGERER

Fusion GT



FOTBALL n MULTISPORT

Med Green Technology Infill Fusion GT presenterer Polytan det grønne 
alternativet til granulat av SBR og annen plast. Et stort og viktig skritt 
på vei mot løsninger som er 100 % biologisk nedbrytbare i fremtiden. 
Fusion GT - Made in Germany - er en kombinasjon av nøye utvalgt og 
høyverdig EPDM og bærekraftige naturlige materialer.
Den perfekte fusjonen av natur og teknologi - med ekstraordinære 
egenskaper: Fusion GT gir gode spillegenskaper under alle 
værforhold, og er et fullverdig alternativ til granulat fra bildekk. Den 
innovative formelen er basert på mange års forskning, produktet er 
UV-bestandig, værbestandig og motviker mugg. Takket være den 
spesielle formen og den lave volumtettheten, kan mengden granulat 
bli redusert med rundt 20 %. Dette gjør Fusion GT til en spesielt 
økonomisk og miljøvennlig innfylls løsning!

ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV SOM FUNGERER

Fusion GT

GREEN TECHNOLOGY MED 70 % NATURLIGE MATERIALER



NATURLIG FORNYBARE RÅMATERIALER. 
BÅDE HYGIENISK OG MILJØVENNLIG

Fusion GT er forsket frem over tid, og kombinerer EPDM med naturlige 
produkter som kritt og det fornybare råmateriale hamp. Hamp er en av 
de eldste plantene i verden, og brukes i dag blant annet til produksjon 
av isolerende materialer, høy kvalitets papir eller tekniske tekstiler. Som 
et raskt voksende råmateriale har hamp fremragende miljø- og 
klimatiske egenskaper, er usedvanlig bra for lagring av temperatur og 
vann, og er også spesielt slitesterkt og motstandsdyktig mot fuktighet, 
skadedyr og muggsvamp. De naturlige råmaterialene er produsert i 
Europa og er en bærekraftig løsning. De naturlige råmaterialene til 
Fusion GT kan gjenbrukes.

LAVERE KOSTNAD  - MINDRE INNFYLL ,  BEDRE 
OPPLEVELSE OG MILJØVENNLIG

Polytan Fusion GT er løsningen for å minimere mikroplast. Granulatets egenskaper gir lavere materialforbruk per kvadratmeter. 
Spillkomforten og den konstante ytelsen opprettholdes. Ved bruk av 40mm kunstgress, reduseres materialforbruket med rundt 
20 %.

Tradisjonelt Innfyll Fusion GT

Naturlig hamp



Fusion GT: 

2,2 l/m2

Fusion GT: Temperatur- 

reduksjon opp til -15 °C

Tradisjonelt granulat: 
Ingen temperatur-
reduksjon

LAGRINGSKAPASITET TEMPERATURREDUKSJON

Tradisjonell granulat: 
Ingen lagringskapasitet

NATURLIG  KJØLING
FRA  NATURLIG GRANULAT

Som naturgress kan Fusion GT også holde lengre på fuktighet. Resultatet: En naturlig 
fordampning som holder kunstgresset behagelig temperert selv ved høye temperaturer. 
Fusion GT er dermed i stand til å lagre mange ganger sin egen vekt i fuktighet - og uten at 
overflaten av kunstgresset vil føles glatt. Noe fotballspillere virkelig ønsker seg.



POLYTAN GREEN TECHNOLOGY 

Bærekraft og miljø har alltid hatt en høy prioritet 
hos Polytan. Som ansvarlig totalleverandør sikrer 
de at ressursene brukes hensiktsmessig og 
samvittighetsfullt på alle stadier av livssyklusen - 
fra utvalg av råvarer gjennom produksjon, 
installasjon og bruk til avhending og gjenvinning. 
Polytans "grønne teknologi" står for en 

ny generasjon avanserte produkter som 
kombinerer toppmoderne teknologisk 
kunnskap fra plastindustrien med de 
funksjonelle og miljømessige fordelene med 
naturlige fornybare råvarer. På den måten løser 
Polytan sitt eget krav til utvikling av produkter 
som kombinerer miljø og ressursvern med 
optimale sportsfunksjonelle egenskaper.

FUNGERER OPTIMALT I ALL SLAGS VÆR

Granulatet må alltid fungere perfekt. Det er direkte utsatt for vær og bør gi samme ytelse om 
det er varmt, kaldt eller vått vær. Daglig bruk over mange år stiller høye krav til slitestyrken til 
granulatet. En stabil formel og måten granulatet produseres på sikrer dette.

PERFEKTE SPILLEGENSKAPER
EPDM-komponentene som finnes i Fusion GT gir samme fordelen som i ny gummigranulat: 
konstant elastisitet, mykt og hudvennlig materiale for spillekomfort, homogen granulatstørrelse 
og naturlig form, samt lav bulktetthet som reduserer behovet for granulat.

NATURLIG FARGE OG LYSREFLEKSJON
Den naturlige brune fargen bringer også produktet visuelt nærmere det naturlige gresset. 
Pigmenteringen ble valgt slik at den har lik lysrefleksjon som grønt kunstgress.



Polytan GmbH n Gewerbering 3 n 86666 Burgheim n T: +49 (0) 8432 / 87-0 n info@polytan.com n www.polytan.de

LEKETØYSTANDARD DIN EN 71-3, 
TRYGG LEKE
n 

n 

Leketøystandard DIN EN 71-3 
Ufarlig for helse og lavt støv

REACH DIREKTIV, REN OG TESTET
n 

n 

Oppfyller grensene for PAH acc. REACH forordning (EF) nr. 
1907/2006, vedlegg XVII, oppføring 50
Oppfyller alle kravene

VANNBESKYTTENDE MOT JORD OG VANN
n 

n 

Formålet er å beskytte overflaten, grunnvannet og drikkevannet
Oppfyller de normale kravene i nasjonale og internasjonale 
standarder

CERTIFISERT KVALITET
n 

n 

 Kontinuerlig kvalitetskontroll i henhold til RAL GZ 944/4
Oppfyller alle krav i henhold til DIN 18035-7 og EN 15330-1

MILJØ OG HELSE

Naturlig utseende er ikke bare et slagord for Fusion GT, men fortsetter også når det 
gjelder miljø og helsevern i produktet. Vi ønsker å møte de strengeste kravene og gå 
mye lenger enn lovgiverens krav.
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