Onderhoudsinstructies voor rijbakken
met stresan® – Kirchhellener Sand
Als premiumproduct biedt stresan® – Kirchhellener Sand zand alle belangrijke eigenschappen die een voortreffelijk
paardrijzand uitmaken: elasticiteit, goede grip, stabiliteit en geringe stofontwikkeling. Opdat u zo lang mogelijk
kunt profiteren van uw stresan®, dient u de volgende onderhoudsinstructies in ieder geval in acht te nemen:

SCHOONMAKEN – NAT MAKEN – SLEPEN – WALSEN
Loof, paardenkeutels of andere verontreinigende factoren verminderen niet alleen het uiterlijk aanzien,
maar ook de kwaliteit van de toplaag van de rijbak. Wij adviseren u daarom om het paardrijzand regelmatig en
grondig schoon te maken.
Voor verschillende ruitersportdisciplines zijn er verschillende toplaag-eigenschappen nodig, daarom dient
de bodem ook veelzijdig bruikbaar te zijn. Naast een continu onderhoud van de toplaag is ook een optimaal
vochtgehalte van belang, zodat de bodem niet rolt, stomp of glibberig wordt. Hoe vaak de bodem nat dient
te worden gemaakt, is echter afhankelijk van de bodemsamenstelling, de weersomstandigheden en de
gebruiksfrequentie. Ook de vraag of er sprake is van een toplaag voor een binnen- of buitenbak, is doorslaggevend voor de bevochtigingsintensiteit. Wanneer u onzeker bent, hoeveel water er geschikt is voor uw stresan® ,
kunt u zich individueel door ons laten adviseren.
Springen, dressuur, voltige of western: bij iedere discipline wordt de toplaag door het gebruik wat hobbelig en
wordt minder stabiel. Daardoor is het van belang om de bodem – afhankelijk van het gebruik – meerdere keren
per dag of meerdere keren per week te slepen of te walsen. Maar ook hier dient er op de volgende zaken te worden
gelet: springbodems moeten steviger zijn en daarom vaker worden gewalst dan dressuurbodems, waarbij primair
verende eigenschappen van belang zijn. Voor het overige geldt: in binnenbakken cirkelvormig slepen, in buitenbakken in rechte banen. Voor randzones adviseren wij u bovendien een handbodemvlakker. Let er a.u.b. ook op
dat de bodem pas na het nat maken dient te worden gesleept, omdat anders het vocht niet effectief kan worden
ingewerkt.
Overigens: naast verschillende rijbodemvlakker-modellen adviseren wij u bovendien het gebruik van magnesiumchloride. Dit zorgt ervoor dat uw paardrijzand in de winter niet bevriest en hard wordt. Nadere informatie vindt u
op onze website onder “producten”.
Wanneer u de onderhoudswerkzaamheden regelmatig uitvoert, zult u lang plezier aan onze toplagen hebben.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons te allen tijde bellen of een e-mail schrijven – wij adviseren u graag!
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