
40/40 сm *

2/3/4 cm *

≤ 20 dB **

≥ 10 °C **

17/24/31 kg

ОСНОВНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

5% acetic acid

70% isopropyl
alcohol

5% NaOH

5% HCL

5% NH4OH

5% H2SO4

Сода
каустик 5.25% NaOCl

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.

Бял оцет

Спирт

Солна
киселина

Амоняк

Белина

Сярна
киселина

   *  допустим толеранс
**  в зависимост от дебелината 

Размер

Дебелина

Абсорбация
на звука

Термо-
изолация

Тегло

монтаж с
лепило

3 различни
дебелини

избор от
6 цвята

Ударопоглъщащите каучукови плочи са екологичен 
продукт, произведен в заводски условия от 
полиуретанова смола /биндер/ и 100% рециклиран, 
ревулканизиран каучук на гранули /SBR/.  Процесът 
на вулканизация създава плътна структура, 
характеризираща се с отлична еластичност и якост на 
опън и скъсване. Плочите са произведени в 
съответствие с Наредба №1 и стандарта за каучукова 
настилка БДС EN 1177, с прецизно обработени ръбове, 
плътно прилепващи към тези на съседните и 
предвидени за монтаж чрез залепяне към подготвена 
основа.

ЗОНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Детски площадки 
Спортни зали и терени
Пешеходни алеи в дворове
Други

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА
Ударопоглъщаща и безопасна - намалява 
до минимум травмите от падане
Противоплъзгаща 
Абсорбира вибрациите и шума
Висока термо и механична устойчивост 
Не задържа вода по повърхността 
Естетичен външен вид
Еднороден цвят
Дълготрайна с лесна подръжка 
Бюджетна настилка с бърз монтаж 

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА
Чрез залепяне с 2К полиуретаново лепило 
върху обичайните за строителството 
повърхности, които трябва да са гладки, 
сухи, почистени и обезмаслени.
Температура при монтаж от +5°C до +35°C.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Почистване с четка с твърд косъм /метла/, 
прахосмукачка или водоструйка с ниско 
налягане, само с нетоксични и неабразивни 
препарати. След почистване отстранете 
излишната вода и подсушете добре.

ЦВЕТОВА
ГАМА

УСТОЙЧИВОСТ ПРИ КРАТКОТРАЙНО
ИЗЛАГАНЕ  НА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА  

сиво черно зелено червено синьо жълто

www.infraconcept.bgwww.multisport.bg

8000 Burgas, Bulgaria
Zornitza, compl. Perla /parter/ оffice 1
tel.: +359 (0) 894 44 54 92
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