
Wycinana ze standardowej płyty próbka materiału pokazuje w
oryginale właściwości, których można spodziewać się po produkcie.
Należy jednak pamiętać, że jest to nowy produkt, a niektóre jego
cechy są w pełni widoczne dopiero po kilku dniach lub tygodniach
użytkowania. Można przyspieszyć ten proces, myjąc próbkę w
zmywarce do naczyń.

Warto sprawdzić właściwości próbki pod kątem planowanego
zastosowania płyt. Umieszczając ją w pojemniku z wodą w
zamrażalniku można sprawdzić czy rzeczywiście jest mrozoodporna.
Uderzając w nią młotkiem, można sprawdzić właściwości takie jak
wytrzymałość, elastyczność i tłumienie dźwięków. Przy sprawdzaniu
próbki dotykowo i wizualnie należy pamiętać, że typowa odległość
widzenia wynosi około 150 cm. Ponadto, testując próbkę można
przekonań się jak szybko znika jej ewentualny zapach.

Stosunek naprężeń mechanicznych do odporności na ścieranie,

Materiał
Płyta składa się z dwóch warstw, ale jest
monolityczna (w jednym kawałku). Widoczna
warstwa użytkowa składa się z jednobarwnego,
nowo wytworzonego, drobnoziarnistego 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
Spodnia strona płyty, na całej swojej powierzchni,
posiada wyraźną strukturę w postaci symetrycznie
rozmieszczonych ściętych piramid o wysokości 10
mm. Elementy te pełnią odpowiednie funkcje, tj.
zapewniają optymalną amortyzację oraz właściwy
drenaż. Instalacja odbywa się na podłożu
związanym, w niektórych przypadkach na
podbudowie niezwiązanej lub na plastikowych
kratkach stabilizujących grunt. Należy przestrzegać
instrukcji montażu.

Kolor Szary melanż
Kolor Szary melanż, utrzymany w szarej tonacji o
delikatnej strukturze powierzchni, jest neutralny,
dyskretny oraz łatwy w pielęgnacji. Powierzchnia
użytkowa produktów w tym kolorze składa się z
bardzo drobnego, barwionego granulatu EPDM w
odcieniach szarego i czarnego. EPDM (kauczuk
etylenowo-propylenowo-dienowy) jest stabilnym,
odpornym na warunki atmosferyczne i szczególnie
trwałym elastomerem. Odcień ten jest idelanym
wyborem na nawierzchnie zarówno wewnątrz, jak i
na zewnątrz.

Kołki montażowe
Płyty montuje się z półprzesunięciem, frontami do
siebie. W każdym rzędzie są one przesunięte o
połowę ich długości w stosunku do płyt w
sąsiednich rzędach. Cztery plastikowe kołki
montażowe (bezpłatnie dołączane do
zamówienia) łączą sąsiadujące ze sobą rzędy.
Każda płyta jest zatem połączona z dwiema
płytami w poprzednim i następnym rzędzie. Taki
system łączenia nie jest wystarczająco stabilny i
płyty mogą się rozsuwać, dlatego też nawierzchnia
powinna być ogrodzona.

Cechy

Próbka materiału FS

Nr artykułu: 4530

Komfortowe nawierzchnie
podłogowe.

Dane produktu
Kolor: Szary melanż

Format wysyłki: 500 x 500 x 25 mmWymiary: 500 x 500 x 25 mm
System łączenia: Kołki montażowe

Waga: 4,4 kg/szt. = 17,6 kg/m²
Zapotrzebowanie: 1 m² = 4 szt.
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