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InfraSPORT PU 410 / 410 Roll

Разливен полиуретан за спортни системи
InfraSPORT PU 410 - 3 слойна и InfraSPORT PU 410 Roll - 5 слойна

Описание на продукта

Инструкции за полагане

InfraSPORT PU 410/410 Roll представлява многослойна
система от материали на полиуретанова основа,
миксирани и положени върху предварително
подготвена основа, формиращи еластично, цветно,
безфугово покритие. Системите са предназначени за
закрити помещения за спорт и създават гладка и
здрава игрална повърхност, отличаваща се с висока
способност за пренасяне на динамични натоварвания.

Материалите за системите InfraSPORT PU 410/410 Roll се
миксират и полагат, съобразно техническите им
спецификации върху равна, здрава и обезпрашена
основа - бетон, замазка, мозайка. Тя трябва да бъде
суха, чиста и обезмаслена. Когато се полага върху
съществуваща стара настилка същата трябва да бъде
шлайфана
и/или
бластирана.
Полагането
и
предварителната подготовка на основата задължително се извършват от обучени специалисти.
Съответната система се препоръчва спрямо
потребностите и изискванията за експлоатация на
помещението. За по-добра адхезия и дълготрайност на
покритието се препоръчва полагане на подходящ
праймер/грунд.

Области на приложение
Физкултурни салони
Спортни зали
Фитнес центрове
Зали за практикуване на спортни и статични
упражнения
Зали за бойни изкуства
Цялостно дизайнерско оформление на интериори

Характеристики и предимства
Плътно безфугово покритие
Избор от цветове по RAL с матов/гланцов финиш
Износоустойчива
Водонепропусклива
Хигиенична и лесна за поддръжка
С дълъг експлоатационен живот
Редуцира шума
Устойчива на разпрашаване
Оптимален баланс на сцепление и плъзгане
Намалява риска от травми
Естетичен вид

InfraSPORT PU 410

3 слойна

Готовност за ползване
Времето на съхнене зависи от температурата и
дебелината на съответните слоеве. Пълно химическо
свързване и набиране на якост на готовото покритие 7
дни при 20°C.
Поддръжка
Настилката InfraSPORT PU 410/410 Roll е лесна за
поддръжка. Необходимо е само редовно влажно
почистване с моп и разтвор на универсален почистващ
препарат във вода. Да не се използват киселинни
разтворители и препарати на петролна основа. Да не се
използват обувки с неподходящи подметки като
шпайкове, бутонки и токчета.

InfraSPORT PU 410 Roll

5 слойна

Полиуретаново покритие (боя)

Полиуретаново покритие (боя)

Саморазливен полиуретан
Грунд

Саморазливен полиуретан
Маджун
Каучуково руло
Лепило

Основа

Основа

Обща дебелина на системата от 2-4 мм

Обща дебелина на системата от 6-12 мм*

* В зависимост от дебелината на
каучуковото руло.

Описание на система I

Описание на система II

InfraSPORT PU 410 представлява 3-слойна система,
която се прилага при здрава, гладка и равна бетонова
повърхност. Първият етап се състои в полагане на
висококачествен епоксиден грунд с цел осигуряване на
отлична адхезия към бетона преди нанасяне на
последващи
полиуретанови
покрития.
Следва
нанасяне
на
двукомпонентно
еластично
полиуретаново покритие на един или няколко слоя.
След което се запечатва с цветно защитно покритие
(боя) на полиуретанова основа InfraFLOOR PU Top
Coat - износоустойчиво и високоустойчиво на
натоварване.

InfraSPORT PU 410 Roll представлява 5-слойна система,
която се препоръчва при относително неравни основи
като стара замазка, мозайка. Върху предварително
подготвена основа посредством двукомпонентно
свързващо вещество (лепило) чрез залепяне се полага
каучуково руло, с необходимата дебелина. Следва
полагане на второ свързващо вещество (лепило)
Маджун, притежаващо индустриална здравина и
създаващо здрава връзка между двата слоя. Последна
стъпка е запечатване с цветно защитно покритие (боя)
на полиуретанова основа InfraFLOOR PU Top Coat износоустойчиво и високоустойчиво на натоварване.

Информацията, предоставена в този документ, е вярна и точна до нивото на текущите ни технически познания. Тя може да се разглежда само като
препоръки към нашите клиенти и не предполага никаква обвързваща достоверност. Правни обвързващи ефекти се изключват.

