
VERGELIJKING SBR-GRANULAAT MET TPE-GRANULAAT 

Gerecycled materiaal 

SBR-rubbergranulaat 
SBR ^Styro l Butadieen Rubber) Rubbergranulaat is 
fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude 
rubberproducten zoals versnipperde autobanden. Kan als 
recycled product toegepast worden, maar kan ook als 
nieuw product gekocht worden. SBR is de oudste 
synthetische rubber en wordt overal toegepast al dan niet 
met toevoegingen van andere rubbersoorten in meer dan 
6000) van alle gangbare toepassingen. SBR is te leveren 
in goedkopere en duurdere kwaliteiten, dit verschil in kwaliteit van SBR uit zich in geur, 
oppervlaktekwaliteit en de sterkte van het materiaal. Het goedkope commerciële SBR bestaat 
grotendeels uit vulmiddelen en regeneraten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat in rubbergranulaat heel 
veel verschillende stoffen zitten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), metalen, 
weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). Dit zijn stoffen die gebruikt worden bij het vulkanisatie van 
rubber of ontstaan tijdens het vulkaniseren (autobanden). Rubber is van zichzelf niet stevig genoeg 
om er autobanden van te maken. Daarom wordt zwavel toegevoegd aan het rubber. 

Rubbergranulaat is volgens de Europese stoffenregelgeving (REACH) een 'mengsel'. De norm die 
daarop van toepassing is noemen we de 'mengselnorm'. SBR voldoet aan de algemene Europese 
normen voor mengsels van stoffen. Als de normen voor consumentenproducten van toepassing 
zouden zijn op rubbergranulaat dan voldoet dit materiaal, vanwege de concentratie PAK's, niet aan 
deze norm. Rubberinfill van gerecyclede autobanden is geen steenachtig materiaal en valt daarom 
niet onder de formele criteria van het Besluit beheer bodemkwaliteit. Infill van autobandenrubber valt 
wel onder de zogeheten zorgplicht conform de Wet bodembescherming. 

Voordelen: 
- Prijstechnisch gunstig 
- Goede sporttechnische eigenschappen 
- Veel materiaal beschikbaar 
- Onderhoud eenvoudig 

Nadelen: 
- Hinderlijke geur bij warm weer 
- Hittevorming bij warm weer 
- Materiaal transporteert zich naar de omgeving (milieu, kleedkamers, wasmachines, etc.) 
- Stofvorming 
- Hoge stortkosten 

Onzekerheden: 
- Mogelijke uitloging van zink 
- Bron I kwaliteit lastig te achterhalen 
- Recyclebaarheid 

Milieu en gezondheid 
- Materiaal is toepasbaar mits wordt voldaan aan beginselen zorgplicht 
- Geen duidelijke richtlijnen vanuit (rijks)overheid 
- Materiaal voldoet niet aan Europese consumenten gebruiksnorm (REACH) 



Synthetisch materiaal 

TPE-rubbergranulaat 
TPE is Thermo Plastisch Elastomeer. (rubbergranulaat 
op basis van thermoplastisch-elastomeren). 
In tegenstelling tot SBR, dat bij de vulkanisatie 
dwarsverbindingen (chemische crosslinks) tussen 
verschillende polymeerketens heeft gemaakt ontstaan 
die niet bij een thermoplastisch elastomeer. Bij TPE 
spreek je over fysische crosslinks, die bij verhitten 
verloren gaan en bij afkoelen weer opnieuw gevormd 
worden. Dit is omkeerbaar, in tegenstelling tot de permanente chemische crosslinks in 
rubbervulkanisatie. Dit is dan ook het bijzondere kenmerk van een thermoplastisch elastomeer. Deze 
twee kenmerken geven een voordeel boven de andere kunststoffen en rubbers. TPE is hierdoor 
recyclebaar (dus om te smelten). TPE is leverbaar in diverse vormen, kleuren en afmetingen. TPE als 
toepassing voor infill kunstgras wordt in het kader van het Besluit beheer bodemkwaliteit als bouwstof 
gezien vanwege de aanwezigheid van krijt. 

Voordelen: 
- (Circulair) recyclebaar 
- In verschillende kleuren verkrijgbaar 
- "Geurloos" 
- Herkomst bekend 
- Slijt- en vormvast 
- Onderhoud eenvoudig 

Nadelen: 
- Hoge prijs 
- Over het algemeen hoge densiteit (veel kg nodig voor zelfde volume) 
- Materiaal transporteert zich naar de omgeving (milieu, kleedkamers, wasmachines, etc.) 

Onzekerheden: 
- Geen 

Milieu en gezondheid 
- Materiaal is toepasbaar conform richtlijnen besluit bodemkwaliteit 
- Materiaal voldoet aan Europese consumenten gebruiksnorm (REACH) 

Resumerend SBR-granulaat vs. TPE-granulaat 
Infill materiaal Sporttechnisch Prijs REACH Milieuwetgeving Recyclebaar 
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