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TenCate Grass voegt warmtereflectietechnologie toe aan TenCate XP Blade™
TenCate Grass, toonaangevend in componenten voor kunstgrassystemen, gaat
standaard warmtereflecterende (HR) eigenschappen aanbrengen op de TenCate XP
Blade™ productportfolio voor de Amerikaanse markt. Sinds de introductie in 2004 is
TenCate XP Blade™ uitgegroeid tot de meest duurzame vezel op de markt. Zonder
bijkomende kosten heeft de vezel nu een nog betere performance door de
warmtereductie op warme, zonnige dagen.
De beslissing om warmtereflectie standaard op TenCate XP Blade™ vezels aan te
brengen, is genomen naar aanleiding van de dringende vraag vanuit de industrie
naar warmtereducerende kunstgrasproducten.
Warmtereductie met HR-technologie
Het is algemeen bekend dat de temperatuur op kunstgrasvelden op warme, zonnige
dagen kan oplopen. In haar streven naar meer comfort voor gebruikers van
kunstgras heeft TenCate Grass de hoeveelheid warmte die de kunstgrasvezels
kunnen absorberen teruggebracht. Laboratoriumtesten met TenCate XP Blade™ en
HR-technologie lieten een temperatuurverlaging zien van 8 °C. TenCate biedt als
eerste warmtereductie aan zonder bijkomende kosten.
Duurzaamheid voor intensief gebruik
TenCate XP Blade™ is met groot succes geïnstalleerd op meer dan 3.500
kunstgrasvelden over de hele wereld. TenCate XP Blade™ is de eerste keuze voor
een installatie die aan intensieve sportbeoefening blootstaat. TenCate XP Blade™ is
geproduceerd door middel van een door TenCate Grass ontwikkelde
extrusietechnologie, die de slijtvastheid van vezels sterk verbetert. TenCate XP
Blade ™ is zo ontwikkeld dat het de eigenaren van het veld het hoogste rendement
op hun investering geeft.
Waardeketenmanagement
Als wereldwijd marktleider in componenten voor kunstgrassystemen
(kunstgrasvezels en backing voor kunstgrastapijt) streeft TenCate Grass naar
voortdurende verbetering van de kwaliteit en levensduur van de sportvelden waarin
haar componenten zijn verwerkt. Met het oog op realisatie van deze verbeteringen
is het essentieel dat de betrokken partners in de productie- en installatieketen van
een kunstgrassysteem voldoen aan deze strenge eisen. Dit kan alleen worden
bereikt door een optimale samenwerking binnen de waardeketen.
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Voor meer informatie:
Digitaal beeldmateriaal is op verzoek verkrijgbaar via: media@tencate.com
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TenCate Grass ontwikkelt en produceert kunstgrascomponenten en ontwerpt
systemen voor topsport, recreatie en landschappelijke toepassingen. Samen met
haar partners streeft TenCate Grass een systeembenadering na. Dit geeft
gebruikers zekerheid over speeleigenschappen en levensduur. TenCate Grass heeft
productievestigingen in Europa, Midden-Oosten en Noord-Amerika.
Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die
textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de
ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende
eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier
toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart;
infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in
veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek,
geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

