
PRODUKTER FOR MILJØVENNLIG VINTERVEDLIKEHOLD AV 
KUNSTGRESSBANER 

Mange av dere har benyttet våre Cryotech® CMA Deicer til vintervedlikehold av kunstgressbaner.  
” Vinterdrift av kalde baner” er et begrep som har oppstått etter at vi startet med bruk av Cryotech 
produkter til avising av kunstgressbaner for 16 år siden. Det har vært spennende fordi vi har sett at 
metoden fungerer samtidig som vinterdrift er utfordrende. 
I disse årene har vi fulgt vinterdrift på mange baner, og vi merker tydelige klimaendringer. Dette påvirker 
vinterdriften, og dermed hvordan vi jobber med banene. 

Variasjonene blir større. Ikke bare kulde og snø i januar, men også regnbyger. Det er utfordrende, og vi 
trenger flere verktøy. I prinsippet er det viktig å unngå vann på banen om vinteren. Når forholdene ligger 
til rette for det er CMA uovertruffen. Når vannet likevel kommer ovenfra og telen sitter i bakken endres 
spillereglene, og smelting kan være beste løsning. I år tilbyr vi derfor 

Cryotech CMA, Freeway® Granulat og Freeway® Liquid.

Mange fordeler 
- Cryotech Calcium Magnesium Acetat gir tørrere drift enn noen andre avisingsprodukter! Den motvirker 

fastfrysing, og er ikke basert på smelting av snøen 
- Freeway Granular virker ned til -19°C og Freeway Liquid ned til -58°C   
- Skader/korrodere ikke metaller, overflater eller polymerer 
- Metoden ble først godkjent av Oslo kommune, senere av UEFA for Champions League 
- Er av Norges Fotballforbund og Kulturdepartementet anbefalt i Kunstgressboka 

Vinterdrift er et eget fag. Det kreves kunnskap og erfaring for å ta de rette valgene. 
Vinterdrift er utfordrende, og gode banemannskap bør verdsettes høyt. God vinterdrift er en 
kombinasjon av kunnskap, erfaring og rett utstyr/produkter. Her ligger også nøkkelen til å forstå de 
varierende resultater for nettopp å unngå eller minimere krisesituasjoner.  
Dess flere som tar denne miljøvennlige metoden i bruk, dess raskere vil bedre og bedre praksis utvikles 
på norske kunstgressbaner. Brukes undervarme kan en kombinasjon gi fordeler ikke minst økonomisk. 
Siden salt forbys i stadig flere kommuner tror vi på at våre avisingsprodukter Cryotech CMA® og Freeway 
Granulat og Freeway Liquid er en løsning nå og for framtiden. 
Med vennlig hilsen   
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