Płyta amortyzująca NF 30 mm
Kod prod.: NF30Cena netto: 130,59 zł / m2
Cena brutto:

155,40 zł / m2

charakterystyka
właściwości

amortyzacja upadku ≤ 100 cm (wg EN 1177)
przyjemne uczucie chodzenia jak po ściółce leśnej
płyty tłumią hałas i wibracje
są przepuszczalne dla wody i szybkoschnące; wbudowany drenaż
izolują od zimna i gorąca
odporne na działanie czynników atmosferycznych (mróz, częściowo na
promienie UV)
antypoślizgowe w suchych i mokrych warunkach
łatwe w utrzymaniu, samoczyszczące (woda deszczowa)
możliwe do przeinstalowania, bardzo ekonomiczne
przeznaczone do instalacji w budynkach i na zewnątrz

montaż

na podbudowie związanej (beton, asfalt, folia dachowa, papa, blacha)
na podbudowie niezwiązanej (ubity grys lub tłuczeń)
połączenie pióro-wpust tworzy zamknięte fugi; jest usytuowane w wysuniętych
bokach płyty i stanowi jej integralną część
W czasie instalacji, płyty z łączeniem typu pióro-wpust z serii NF powinny być
podklejone punktowo w rogach klejem na bazie poliuretanu
instalacja własnoręczna lub z pomocą miejscowego fachowca

typowe zastosowanie
dom & ogród

balkon, taras, taras na dachu i w ogrodzie < 80 m²
pokój zabaw, domowa siłownia

sport & zabawa

plac zabaw, amortyzacja upadku z maks. wys. 100 cm
maty do gimnastyki, fitnessu, sztuk walki i intensywnego treningu
miejsca zabaw w żłobku, przedszkolu i szkole

biznes

hol, pokój wypoczynkowy, taras w restauracji, ogródek piwny < 80 m²
maty chodnikowe lub dachowe (płaski dach), maty ochronne i przemysłowe w
miejscach pracy

zwierzęta

kojec, schronisko dla zwierząt

dane techniczne
rozmiar

500 x 500 x 30 mm
tolerancja: 2%, 2%, 2 mm

waga

22 kg/m²
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materiał
klasa palności

> 90% czarny granulat oponiarski (NR/SBR)
< 10% barwiony środek wiążący: poliuretan
Efl (EN 13501-1)
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