
Banbehandling - Dammbindning - Bankvalitet



Basebinder sparar pengar och förbättrar din bana
Underlaget på travbanor och ridbanor är viktigt för hästens hälsa. Mycket tid läggs på att bevattna banor för att 
minimera dammbildning och för att förbättra svikt och fäste. Basebinder har under 2011 testats av Travskolan 
Wången med mycket bra resultat.

Fördelarna med Basebinder
Syftet med Basebinder är att minimera kostnaden för banbehandling och förbättra bankvaliteten. Våra tester visar att 
det är möjligt med en vattenbesparing på 79% och en dammreduktion på 69%, samtidigt! Vidare har bankvaliteten 
förbättrats i form av svikt och fäste, vilket minimerar risken för skador och förslitningar på hästarna.

Citat från hästchefen, Jan Halberg, på travskolan Wången “Vad gäller banan har jag bara positiv uppfattning, ingen 
observation på hästarna och Wångens bana har aldrig varit bättre under de snart 10 år som jag har varit hästchef.”
 
 
 Basebinder minskar dammbildningen och förbättrar därmed miljön för hästar och människor

 Basebinder ger en bättre bankvalitet i form av svikt och fäste

 Basebinder ser till att löplagret behåller sin fuktighet även under varma och torra dagar

 Basebinder fungerar vid alla relativa fuktigheter (30-100%)

 Basebinder är ofarlig såväl för häst som ur arbetsmiljösynpunkt

 Basebinder är anpassad till både travbanor och ridbanor

 Basebinder kan ge en besparing på 35% av dina totala bankostnader

 Basebinder kan ge en vattenbesparing på 79%

 Basebinder kan minska dammbildningen med 69%



Basebinder är utvecklat i Sverige
Salinity har under 2010 och 2011 utvecklat Basebinder både i laboratoriemiljö samt med hjälp av tester på olika 
travbanor och ridanläggningar. I laboratoriemiljö testades produktens fuktupptagningsförmåga som torr produkt samt 
i banmaterialprover. I de grundliga försöken, utförda på travskolan Wången under en hel sommar, testades dammbind-
ningsförmågan, doseringsnivåer, och effekterna på bankvaliteten. Resultaten visade på stora ekonomiska fördelar.
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Basebinder
Fuktbindande förmåga
Basebinder har en otrolig förmåga att binda fukt. I figur 
1 visas hur mycket fukt som Basebinder kan binda i jäm-
förelse med magnesiumklorid som är ett av de mest 
hygroskopiska salterna. Basebinder binder dubbelt så 
mycket fukt. Vidare binder Basebinder fukt vid både 
låga och höga värden för relativ fuktighetshalt. Dvs, 
Basebinder fungerar även mycket varma sommardagar.
 
 
Vattenbesparing
I figur 2 visas resultat från testerna på travbanan  
Wången under sommaren 2011 (17 maj till 31 juli).  
Vattenförbrukningen på kontrollbanan var hela 78 liter/
m2, medan vattenförbrukningen på banan behandlad 
med Basebinder var knappt 17 liter/m2. En vatten- 
besparing på hela 79% under 73 dagar.
 
 
Dammbildning
Huvudsyftet med produkten är att minska dammbild-
ning. Detta förlänger banans livslängd, behåller banans 
kvalitet i form av svikt och fäste samt minimerar de nega- 
tiva hälsoeffekter som skapas av dammpartiklarna. I de 
första mätningarna var dammbildningen så hög som 1,3 
ppm. Med hjälp av ökad bevattning och därmed högre 
kostnad minskades dammbildningen på den obehand-
lade banan till drygt 1 ppm (se figur 3, “Start”). Det ska 
jämföras med att man under motsvarande period kunde 
minska dammbildningen från över 1 ppm till under 0,6 
ppm på banan behandlad med Basebinder. Under hela 
försöksperioden begränsades dammbildningen till 0,18 
ppm med hjälp av Basebinder!
  
 
Ekonomisk besparing
De ekonomiska beräkningarna baserars på vatten- 
förbrukning, maskiner och personal. På en tävlings-
bana kan man spara minst 35% av sina totala behand-
lingskostnader. Beräkningarna baseras på resultat från 
försöket på travbanan Wången under den ovanligt  
regniga sommaren 2011. 

Figur 1: Fuktbindande förmåga.

Figur 2: Vattenförbrukning på travbana. Kontroll = bara vattenbe-
handling. Basebinder = Travbana behandlad med Basebinder och 
vatten.

Figur 3: Dammbildning på travbana uppmätt med dammätare.
(ppm = parts per million). “Start” = De två första veckorna av 
försöket.



Produktinformation Basebinder
Användning
Basebinder är avsedd att användas på travbanor och ridbanor för att minska dammbildning och förbättra bankvaliteten. 
Produkten levereras som lösning i 1 000 liters containers och sprids med befintlig bevattningsutrustning eller saltspridare 
med lösningstank enligt doseringsanvisningarna. Undvik behandling av banan vid kraftigt eller långvarigt regn. Efter 
behandling med Basebinder, dra ner på bevattningen till en fjärdedel av det normala antalet bevattningstillfällen. Öka 
bevattningen först när dammbildningen ökar eller banans svikt indikerar behov för ökad bevattning. Vid långvarig torka 
kan det bildas en liten skorpa på löplagret, vilket är normalt och löses enkelt genom harvning och bevattning.
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År Behandling Tidpunkt Dosering

1 Start Start av säsong 1,3-1,5 liter/m2

Underhåll Efter 20-30 dagar 0,5-0,6 liter/m2

Underhåll Efter 20-30 dagar 0,4-0,5 liter/m2

Underhåll Efter 20-30 dagar 0,3-0,4 liter/m2

2 Start Start av säsong 1,2-1,4 liter/m2

Underhåll Efter 20-30 dagar 0,4-0,5 liter/m2

Underhåll Efter 20-30 dagar 0,3-0,4 liter/m2

Underhåll Efter 20-30 dagar 0,2-0,3 liter/m2

Dosering
Behandling vid säsongstart görs enligt 
tabell. Startbehandling kan utföras 
under vilken tidpunkt som helst mellan 
april till september.
20-30 dagar efter närmast föregående 
behandling utförs underhållsbehandling 
med successivt sjunkande dosering.

Innehåll
Produkten innehåller naturliga mineraler samt <10% kalciumklorid. Produkten är ej klassificerad som skadlig.

Salinity levererar produkter för vägunderhåll, jordbruk, industri, vattenproduktion och livsmedel till kunder i hela Europa. Inom vägun-
derhåll är Salinity marknadsledande vad gäller produkter och tjänster för underhåll av vintervägar och grusvägar.
I Sverige företräds Salinity av Hanson & Möhring. Hanson & Möhring bildades 1906 och har en lång tradition av produkter för vägunder-
håll. Vidare har Hanson & Möhring en lång tradition med produkter för jordbruket som t.ex. slickstenar till hästar och kor, ensileringsme-
del och andra tillsatsprodukter för utfodring av djur.


