trend
Elastická podlahová vrstva pro
vnitřní prostory
1. Aplikace
Sportec Trend je elastická podlahová vrstva vyrobená z vyvážené kombinace uzavřených
pryžových buněk z recyklovaného materiálu a kvalitního pryžového granulátu z
recyklovaných pneumatik. Vylepšená elastická vrstva SPORTEC® trend lépe absorbuje nárazy
než standardní materiály, má jedinečnou pružnost, výborné vlastnosti pro odraz míče a
snadno se instaluje.
2. Materiál
Granule z recyklované pryže s přidáním uzavřených pryžových buněk z recyklátu, PU eleastomer.

3. Vzhled
Barva:

černá

Povrch:

příjemná granulová struktura

4. Rozměry/Tolerance
Šířka:
Tloušťka:
Objemová hmotnost:
Délka role ( 1,5 %):

1 500 mm ( 1,5 %)
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 12 mm ( 0,3 mm)
cca 600 kg/m3
30 m (pro 4 mm)
15 m (pro 8 mm)
24 m (pro 5 mm)
13 m (pro 9 mm)
20 m (pro 6 mm)
12 m (pro 10 mm)
17 m (pro 7 mm)
10 m (pro 12 mm)

Plošná hmotnost:

cca 2,4 kg/m² (4 mm) cca 4,8 kg/m² ( 8 mm)
cca 3,0 kg/m² (5 mm) cca 5,4 kg/m² ( 9 mm)
cca 3,6 kg/m² (6 mm) cca 6,0 kg/m² (10 mm)
cca 4,2 kg/m² (7 mm) cca 7,2 kg/m² (12 mm)
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trend
Elastická podlahová vrstva pro
vnitřní použití
5. Testy
Pevnost v tahu:
Prodloužení při přetržení:

cca 0,3 N/mm²
cca 60 %

Třída hořlavosti:

závisí na PU nátěru

Redukce síly:*

> 25 % (pro 8mm)

(EN ISO 1798)
(EN ISO 1798)

(EN 14904, type P1)

(* indikováno pro systém sportovní podlahy složené z elastické vrstvy a PU vrchního nátěru. (*
uvedené hodnoty jsou parametrické, v konkrétních případech se provádí samostatné testování
systému)
EN 14904:

Vše dle EN 14904 požadované parametry měříme v
systému. Hodnoty ovlivňuje PU vrstva.
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