Техническа спецификация
Настилка за детски площадки от EPDM мулч

EPDM мулчът се използва за изграждане на ударопоглъщаща настилка.
Характеризира се с дълъг живот и има естествен и натурален, доближаващ
се до природата дизайн. EPDM мулчът е нов иновативен продукт,
предназначен за предпазване от нараняване като настилка за детски
площадки, зони за отдих и пешеходни алеи. Материалът има естествен
вид, водопропусклив е и е по - хигиеничната и икономична алтернатива на
дървесния мулч.
Размер на EPDM гранулите:
Цветове:

Свойства на каучуковите настилки:

2,0 – 30,0 мм
Червен, 2 нюанса на кафяво, 2
нюанса на бежово, 3 нюанса на
зелено.
∙ Удароустойчивост;
∙ Еластичност и издръжливост на
високи натоварвания;
∙ Устойчивост на най-тежки
климатични условия (студ, високи
температури, влага);
∙ Aнти хлъзгаво покритиe;
∙ Лесни за поддръжка.

Приложение:

∙ Детски площадки;
∙ Арени за езда;
∙ Цветни лехи;
∙ Хиподруми;
∙ Пешеходни алеи;
∙ Зони за отдих.

EPDM мулчът се полага на място също като саморазливната настилка и
позволява безпрепятствена и безопасна игра за малчуганите.
Настилката от EPDM мулч е лесна за поддържане и хигиенизиране.
Материалът не позволява развитието на гъбички и бактерии. Една
настилка от EPDM мулч има многобройни предимства: тя е изключително
издръжлива, не се разпръсква като обикновения мулч, няма нужда да се
полага отново и да се допълва, разходите за поддръжка са сведени до
минимум. В резултат на това EPDM мулчът се отличава с хигиеничност,
устойчивост и икономичност.
EPDM мулчът може да се полага на много места – от детски площадки до
арени за езда. Като полиуретанов композитенматериал, EPDM мулчът е
особено подходящ за повърхности и области, обект на ежедневна и тежка
употреба. EPDM мулчът се предлага в широка цветова гама, което
предоставя неограничени възможности за творчески идеи. EPDM мулчът е
направен от екологично чист материал, който не представлява риска за
здравето. Цветът му не избледнява, дори и след години на употреба. Нещо
повече, материалът на отделя неприятни миризми и не е вреден за
здравето на хората.
EPDM мулчът е в съответствие с екологичните изисквания на DIN 18035-7 и
не е вреден за здравето в съответствие с EN71-3 и ZEK01.4-8.

