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SportDrain®

Maatwerk in duurzame fundering voor sportvelden

De kwaliteit en duurzaamheid van een kunstgrasveld staan in de sport voorop. Zeker als er op het veld ook topsport
wordt beoefend. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek levert al jaren een belangrijke bijdrage aan het bouwen van
topsportaccommodaties en blijft hierbij in het belang van haar opdrachtgevers op zoek naar nieuwe producten en
de toepassing daarvan.
SportDrain® is een waterdoorlatend betonproduct en is geschikt voor de aanleg en renovatie van kunstgrasvelden en
verschillende tennisbaan-toplagen en padelbanen. In tegenstelling tot asfalt, dat in twee lagen op lava wordt aangebracht,
wordt SportDrain® in één laag direct op de zand-onderbouw geïnstalleerd. SportDrain® is een egaal, sterk en optimaal
drainerende sporttechnische laag die enorme voordelen biedt ten aanzien van duurzaamheid en de kwaliteit van het veld.

SportDrain® kent de volgende voordelen:
• Optimale vlakheid en verdichting door verwerking
met asfaltspreidmachine
• Optimaal waterdoorlatend
• Niet vorstgevoelig
• Snelle verwerking
• Naadloos te verwerken
• Geen dilatatievoegen
• Geen risico op dampspanning en opdrijven van de
mat

Eigenschappen SportDrain®
• Is een betonsoort met een open structuur waardoor
het over de gewenste drainerende eigenschappen
beschikt
• Heeft een open oppervlaktestructuur door het holle
ruimte-percentage van ca. 25%
• Kan op elk type ondergrond verwerkt worden
• Geschikt voor rubbergebonden- en kunstgrastoplagen
• Beschikt over een grote draagkracht
• Wordt geleverd onder KOMO-certificaat
• Voldoet aan het Bouwbesluit
• Is NOC*NSF-gecertificeerd
• Voldoet aan BRL 1801-2016
Duurzaamheid
De productie en verwerking van SportDrain®
geschiedt op een ecologisch verantwoorde wijze.
Ontwikkeling
SportDrain® is ontwikkeld door Van Kessel Sport en Cultuurtechniek en betonmortelproducent Mebin (onderdeel van
HeidelbergCement Group).
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