
Patrząc z góry, nawierzchnia sportowa wygląda jakby była zrobiona z
jednego kawałka. Wrażenie, że nawierzchnia jest jednolita powstaje
dzięki temu, że płyty produkowane są z dużą precyzją, idealnie się
zazębiają, bez widocznych połączeń, a ich krawędzie są równo
przycięte tj. bez fazowania.

Dzięki temu nawierzchnia nadaje się do powierzchni, które muszą
spełniać wysokie wymagania w zakresie funkcjonalności i estetyki.
Może być instalowana wewnątrz i na zewnątrz; w przypadku boisk
zewnętrznych na całej powierzchni należy ułożyć warstwę
przepuszczającą wodę np. z plastikowych kratkek stabilizujących.

Ta sportowa nawierzchnia jest elastyczna, antypoślizgowa i zapewnia
ochronę w razie upadku. Tłumi hałas strukturalny i gwarantuje dobre
odbicie piłki. Jest odporna na mróz i wodoprzepuszczalna, więc może
być używana w każdych warunkach atmosferycznych.

Materiał
Płyta składa się z dwóch warstw, ale jest
monolityczna (w jednym kawałku). Widoczna
warstwa użytkowa składa się z jednobarwnego,
nowo wytworzonego EPDM (kauczuk etylenowo-
propylenowo-dienowy). Drugą, dolną warstwę
stanowi czarny granulat oponiarski, czyli kauczuk
butadienowo-styrenowy, w skrócie SBR. Ta złożona
struktura ma decydujące znaczenie dla właściwości
fizycznych i żywotności gotowej płyty.

Stuktura spodniej części
Spód płyty, który przylega do warstwy nośnej, jest
w pełni ustrukturyzowany. Symetrycznie
rozmieszczona siatka kanału drenażowego o
głębokości 4 mm i szerokości 15 mm zapewnia
optymalną wydajność tłumienia i drenażu. Płyty
układa się na podłożu związanym lub na
plastikowych siatkach o strukturze plastra miodu.
Należy przestrzegać instrukcji montażu.

Kolor Klasyczny granit
Klasyczny granit to średnioszary odcień,
charakterystyczny dla nawierzchni granitowych.
Produkty w kolorze klasycznego granitu składają
się z barwionego, jednolitego czarnego i szarego
granulatu EPDM (kauczuku etylenowo-
propylenowo-dienowego). Materiał ten jest
wytrzymały, odporny na UV i warunki
atmosferyczne tworzony jest z myślą o najbardziej
wymagających użytkownikach. Klastyczny granit
jest kolorem neutralnym, ponadczasowym, który
pasuje niemal zawsze i wszędzie.

Zamek wycinany
Każda płyta wycinana jest z najwyższą precyzją z
większego formatu za pomocą zębatych ostrzy.
Podczas montażu, sąsiadujące ze sobą krawędzie
z zamkiem tworzą bezspoinową, ciągłą oraz
stabilną nawierzchnię, o wysokiej wytrzymałości i
nośności. W związku z tym, że krawędzie płyt są
ostro przycięte, prawie niemożliwe jest
rozpoznanie pojedynczych płyt w nawierzchni o
tym samym wzorze kolorystycznym.

Cechy

Nawierzchnia sportowa CZ

Nr artykułu: 4272

Komfortowe nawierzchnie
podłogowe.

Dane produktu
Kolor: Klasyczny granit

Format wysyłki: 325,2 x 325,2 x 30 mmWymiary: 306 x 306 x 30 mm
System łączenia: Zamek wycinany

Waga: 2,37 kg/szt. = 26,33 kg/m²
Zapotrzebowanie: 1 m² = 11,11 szt.
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Nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt
Emisja zanieczyszczeń poniżej normy.
Prawie bezwonny (początkowy zapach się ulatnia).

Prosta i szybka instalacja
Łatwy montaż na utwardzonym podłożu. Szczególne
umiejętności techniczne nie są wymagane.

Łatwy w utrzymaniu i niewymagający
Czyszczenie standardowymi metodami przy użyciu
odkurzacza, mopa lub maszyny myjącej podłogi.

Opłacalny i dający radość użytkowania
Komfortowa i przyjemna w użytkowaniu nawierzchnia
podłogowa. Oryginalny produkt z 5-letnią gwarancją.

Odporny na UV i odbarwienie
Kolor i materiał są długotrwale odporne na
promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne.

Wytrzymałość na nacisk przy miejscowym obciążeniu

Elastyczność i amortyzacja

Tłumienie drgań, dźwięków strukturalnych i odgłosu kroków

Spójność i drobnoziarnista struktura nawierzchni

Odporność na ścieranie cząsteczek

Przepuszczalność cieczy i porowatość

Odporność na poślizg w warunkach mokrych i suchych

Nr artykułu: 4272

Charakterystyka

Trudnopalny
Klasa materiałów budowlanych Cfl-s1 (EN 13501-1), B1
(DIN 4102-1). Trudnopalny, niska emisja dymu.

Odpowiedni do chlorowanej wody
Odporny na chlorowaną wodę i środki czyszczące.
Doskonale sprawdza się przy basenach.

Odporny na warunki atmosferyczne
Do użytku na zewnątrz (bądź w budynkach). Należy
unikać wilgoci i ciągłego moczenia.

Wartości odniesienia

Odporność na poślizg w warunkach mokrych i suchych

Izolacja cieplna i przed zimnem

Odporność na mróz i stałą wilgotność

Odporność na ścieranie wzoru kolorystycznego

Nawierzchnia sportowa CZ

Dzięki wartościom skali produkty WARCO można porównać pod względem ich właściwości fizycznych. Umożliwiają one również porównanie
produktu z wymogami dotyczącymi jego zamierzonego zastosowania.

Komfortowe nawierzchnie
podłogowe.
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Adres pocztowy
Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Ekspozycja i doradztwo
Galeria WARCO
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Pn. - Pt. 9:00 - 17:00

Porady ekspertów
22 307 13 97
E-mail info@warco-polska.pl
Internet www.warco-polska.pl


