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Nyutviklet miljøvennlig granulat til 
kunstgressbaner.

BioBag Infill er bio-nedbrytbart i sin helhet og 
har et høyt biologisk innhold.

De fleste gummigranulatene som 
brukes på kunstgressbanene i dag 
skader miljøet i området rundt og 
kan forurense vannforsyningene. 
Granulatene inneholder tungmetaller 
og andre former for forurensning, 
inkludert mikroplast.

En rapport fra Miljøverndeparte- 
mentet viser at Danmark hvert år 
slipper ut mellom 450 og 1 500 tonn 
mikroplast i naturen som følge av 
bruken av gummigranulater på 
kunstgressbaner.

BioBag imøtekommer disse 
miljøutfordringene ved å benytte 
miljøvennlige råmaterialer til å 
produsere et granulat som ikke 
etterlater seg varig mikroplast. 

BioBag Infill er et nyutviklet og miljø-
vennlig alternativ til det gummibaserte 
granulatene. Granulatet er utviklet i Norge 
av BioBag International og er blitt testet i 
det norske klimaet.

• BioBag Infill er et miljøvennlig alternativ 
til de gummibaserte granulatet som 
benyttes på kunstgressbaner i dag.

• BioBag Infill inneholder ikke 
tungmetaller.

• BioBag Infill er 100% biologisk nedbrytbar 
og har et høyt biologisk innhold.

• BioBag Infill har lang holdbarhet på 
bane, men blir langsomt brutt ned i 
naturen og i vann.

• BioBag Infill kan benyttes til flere typer 
kunstgress og kunstbaneunderlag.

• BioBag Infill tilfredsstiller norske og 
nordiske krav for granulat til kunstgress.

Produktsammensetning
BioBag Infill er satt sammen av 
bionedbrytbar plast, lignin og et 
bionedbrytbart bindemiddel. Andelen av 
fossilfritt innhold i produktet er +/- 65%.

Plastkomponenten er bionedbrytbar ved 
at plastens polyester er modifisert og 
dermed gjort spisbar for mikroorganismer. 
Det innebærer at plasten brytes 
ned i stadig mindre partikler ved at 

mikroorganismene «produserer» vann, 
CO2 og humus. Denne type plast gir ikke 
mikroplast over tid. Råvare av lignin er 
biologisk og forekommer naturlig.

Densitet: +/- 0,85

Leveres i sekker à ca. 700 kg.

Bionedbrytbarhet 
Et studie fra NMBU viser at estimert tid 
for full bionedbrytning av granulatet i jord 
er 4,5 - 8 år. Dette er avhengig av flere fak-
torer som f.eks. jordtype og fuktighet.
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Gummigranulat frigir store 
mengder mikroplast
Plast forblir i naturen i mange hundre år 
før det brytes ned til små mikrobiter. Vi 
vet fortsatt ikke hvor skadelig mikroplast 
er for organismer, dyr og mennesker. 
Når man ser på det totale utslippet 
av primær mikroplast i Danmark på 
ett år, er gummigranulat den største 
kilden sammenlignet med mikroplast 
fra kosmetikk, maling, plastråstoffer 
og sprøytemidler. Det er derfor av stor 
betydning at vi fi nner et mer miljøvennlig 
alternativ til dagens kunstgressbaner. 
Med BioBag Infi ll blir det ikke frigjort noe 
varig mikroplast i naturen, da materialet er 
biologisk nedbrytbart.

Skjematisk fremstilling av en 
kunstgressbane
Illustrasjonen til venstre viser lagene 
en kunstgressbane består av. I dag er 
det 6-8 forskjellige måter å bygge en 
kunstig gressbane på, hvorav de fl este 
inneholder gummigranulatet SBT. SBT 
er mest utbredt og er laget av oppmalt 
gummidekke. 

Alternativet til dette gummigranulatet er 
BioBag Infi ll, som hovedsakelig består 
av bionedbrytbar plast og lignin. For å 
gi produktet en gummiaktig konsistens 
er det tilsatt enda et bionedbrytbart 
materiale.
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Prinsippskisse for konstruksjon av kunstgress. Strukturen kan variere 
slik at alle elementer ikke nødvendigvis fi nnes på alle baner..

Personlig 
pleie

Plastråvarer Maling Sprøytemidler Gummi-
granulat

BioBag
Infi ll

Utslipp av mikroplast* tonn/år

* Mikroplast er små plastpartikler i miljøet som har en størrelse fra 5 mm ned til 1 mikrometer.

Kilde: ”Microplastics Occurence, effect and sources of releases to the enviroment in Denmark. 
Miljøprosjekt nr. 1793,2015 ”Miljøverndepartementet..
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