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CCGrass heeft in zijn PRT-tapijtrug een product 
verwerkt dat 100 procent recyclebaar is en dat 
gemaakt wordt van thermoplastisch materi-
aal, waardoor een traditionele tweede latex- of 
PU-coating niet meer nodig is. Dat betekent dat 
het veel gemakkelijker is om de rug plaatselijk te 
recyclen tot bruikbare grondstoffen.

En er zijn nog meer voordelen. De PRT-rug laat 
water tot vijf keer sneller door, zodat er geen 
water aan de oppervlakte blijft staan. Het product 
is aanzienlijk lichter, waardoor het gemakkelij-
ker te hanteren is, flexibeler te installeren en de 
transportkosten lager zijn. Door het speciale PRT-
systeem voor de verankering van de vezels zit het 
getufte materiaal ook beter vast, vergeleken met 
traditionele backingmethodes.

Daarom heeft het Institute of Physical Education 
in Thailand gekozen voor CCGrass en PRT voor 
het nieuwe voetbalveld bij de Trang-sportschool. 
Het veld zal worden gebruikt door twaalf scholen, 
zowel voor het trainen van jonge spelers als voor 
het spelen van competitie- en vriendschappelijke 
clubwedstrijden.  

Het gebruik van de Prime SM-monofilamentvezels 
van CCGrass met een backing van PRT kan rekenen 

op de instemming van de plaatselijke partner van 
CCGrass, Jansangiem Saksan. Hij zegt: “Onze instal-
latieploeg is heel positief over de lichtere rollen. 
Het was gemakkelijk om ze te verbinden. En toen 
het hard regende in Trang, werd het water snel 
afgevoerd, zodat het werk weer snel kon worden 
hervat.”

Het veld van de Trang-sportschool voldoet aan de 
FIFA Quality-criteria en is het eerste van zijn soort 
in de wereld. Dr. Zhao, hoofd research en develop-
ment bij CCGrass, verklaart: “We hebben lang en 
goed nagedacht over onze keuze voor een PRT-
backing. Ons doel was het maken van een volledig 
recyclebaar product, dat extra waarde toevoegt 
voor onze klanten met respect voor het milieu.”

CCGrass is de grootste kunstgrasproducent ter 
wereld, met een jaarlijkse productie van ruim 35 
miljoen vierkante meter en velden in meer dan 
honderd landen, overal ter wereld. Als een van 
de zeven voorkeursleveranciers van FIFA voldoet 
CCGrass aan de strengste fabricagenormen en 
zorgt het voor volledige ondersteuning van zijn 
wereldwijde partners bij iedere installatie.

Nu de aandacht van de wereld is gevestigd op plasticafval en FIFA zich specifiek richt op het recyclen van kunstgras aan het eind van de levensduur, 

worden door de introductie van een nieuw concept voor kunstgras door marktleider CCGrass toekomstige vraagstukken aan de orde gesteld.

Voor het eerst heeft FIFA een 100% 
recyclebaar veld gecertificeerd in Thailand

Voor meer informatie over CCGrass en de 
serie PRT-producten kunt u contact opnemen 
met: nimo_chen@ccgrass.com
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