
MultiTWO Е 2 - пластова

Основа
Асфалт/Бетон

Полиуретанов /
Епоксиден Грунд

Полиуретанов Грунд

Пласт SBR гранули

Пласт EPDM гранули

Обща дебелина на системата 16+ mm  

MultiTWO CS 2 - пластова

Основа
Асфалт/Бетон

Полиуретанов /
Епоксиден Грунд

Полиуретанов Грунд

Пласт SBR гранули

Пласт SBR гранули

Обща дебелина на системата 16+ mm  

MultiTWO E / CS
Разливни каучукови настилки
за спортни площадки

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.
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ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ

Поддръжка
Рутинна поддръжка - веднъж седмично, посредством 
метла или прахосмукачка се премахват събралите се 
отпадъци и замърсявания. Петната се третират с 
универсален почистващ препарат и подходяща четка. 
Основно почистване - веднъж годишно,  с водна струя 
при ниско налягане и универсален препарат, който 
трябва да се отстрани напълно след почистването.

Описание на продукта
Разливните каучукови настилки са безфугови спортни 
покрития на полиуретанова основа, предвидени за 
външна употреба. Те представляват излята върху 
основа /бетон или асфалт/ хомогенна смес от  
каучукови гранули (SBR и/или EPDM) с течен поли- 
уретанов биндер, положени посредством специали- 
зирана техника “пейвър” от обучени от MELOS Gmbh - 
Германия апликатори.

Описание на системата
MultiTWO E представлява водонепропусклива

2-пластова сандвич система, машинно положена с 
“пейвър”.  Състои се от полиуретанов или епоксиден 
грунд за адхезия, който се полага върху основата - 
асфалт или бетон, първи пласт от SBR гранули и 
полиуретанов биндер с мин. дебелина 10 mm, 
междинен полиуретанов грунд и втори финишен пласт 
от EPDM гранули и полиуретанов биндер с мин. 
дебелина 10 mm. EPDM гранулите са произведени от 
MELOS Gmbh - Германия.

Характеристики и предимства
Плътно безфугово покритие
Ударопоглъщащи - намаляват риска от травми
Износоустойчиви - с дълъг експлоатационен живот 
Противоплъзгащи
Оптимален баланс на сцепление и  приплъзване
UV устойчиви
Подходящи за всякакви метеорологични условия
Редуцират шума
Ниски разходи за поддръжка
С възможност за полагане в неправилни форми и 
реализиране на разнообразни  индивидуални  дизайни 

Области на приложение
Училищни дворове
Многофункционални игрални пространства
Спортни игрища
Лекоатлетически писти
Стрийт фитнес зони
Детски площадки
Пространства около басейни

Описание на системата
MultiTWO CS представлява водонепропусклива

2-пластова сандвич система, машинно положена с 
“пейвър”.  Състои се от полиуретанов или епоксиден 
грунд за адхезия, който се полага върху основата - 
асфалт или бетон, първи пласт от SBR гранули и 
полиуретанов биндер с мин. дебелина 10 mm, 
междинен полиуретанов грунд и втори финишен пласт 
от оцветени SBR гранули и полиуретанов биндер с мин. 
дебелина 10 mm. SBR гранулите са продукт, получен от 
рециклирани излезли от употреба гуми.


