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a biztonság és a teherbírás az elasztikus talajokkal szemben támasztott legfõbb követelmény

a beltéri sporttalaj-rendszerek esetében. A röplabda, kézilabda, kosárlabda és tollaslabda céljára használt, többfunkciójú csarnokok

esetében a Sportec® STANDARD és a Sportec® SOFT NL mindig jó választás. Biztonságot nyújtanak az alapoknál, és elõsegítik a ma-

ximális teljesítményt az edzések és versenyek során. Mivel bármely padló számára az ember a legjobb tesztelõ.

A finom gumiszemcsék poliuretán elasztomerrel nagyfokú stabilitást, rugalmasságot, kiváló labdapattanási tulajdonságot és sikeres-

séget biztosítanak a sportban. A Sportec® Soft NL a Sportec® Standard puhább változata. Biztonsági és minõségi termékeink refe-

renciája a többéves tapasztalat.

STANDARD / 
SOFT NL

:: biztonság :: beltér :: STANDARD / SOFT NL



ALAPANYAG :: finom gumiszemcsék és újrahasznosított gumirostok, poliuretán elasztomerrel ragasztva RELATÍV SÛRÛSÉG :: kb. 770 kg /m3

ANYAGERÕSSÉG::3 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /12mm (+/- 0,3mm) SZÉLESSÉG :: 1000 /1500mm (+/- 1,5%) SZÍN:: fekete HÚZÓSZILÁRDSÁG :: kb. 0,6MPa;
SOFT NL ca. 0,7MPa > DIN 53571 SZAKADÁSI NYÚLÁS :: kb. 60%; SOFT NL ca. 70% > DIN 53571 ENERGIACSÖKKENTÉS :: 8mm=27% / 10mm=32%
/12mm=35% STANDARD DEFORMÁCIÓ :: 8mm=1mm / 10mm=1,2mm / 12 mm=1,3mm

Egilsstadir projekt, Izland - Sportec® Standard, pontelasztikus padlónál >

sokoldalú
> nedvességtûrõ
> hangelnyelõ
> egyenletes elasztikusság
> kiváló labdapattanás
> megfelelõ padlófûtéshez
> újrahasznosított gumi

lakkozás

alapozó

pórutömítõ

Súlyelosztó üvegszövet háló

Sportec® SOFT NL (10 mm) 

lakkozás

alapozó

pórustömítõ

Sportec® STANDARD (6 mm) 
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csak puhán. A Sportec® Soft és a Sportec® Pro a legmegfelelõbb pillanatban képes "adni".

Ez azt jelenti, hogy maximális védelmet biztosít, és megelõzi az izületek károsodását vagy sérülését. Ezek a multifunkciós termékek

alapként használhatók, fõképp sportcsarnokokban és tornatermekben, a DIN 18032 szabvány 2. részének megfelelõen. A Sportec®

Soft és a Sportec® Pro különlegesen strapabíró és rugalmas a használat során, még fûtött padlók esetében is. A jó labdapattanási

tulajdonság miatt élvezet rajta mozogni, mind a sport, mind pedig a játék során. Az alapanyag egyik kiváló tulajdonsága a puhaság,

amely biztonságérzetet nyújt.

SOFT / PRO

:: a sportcsarnokok alappadlja :: SOFT / PRO



ALAPANYAG :: finom gumiszemcsék és újrahasznosított gumirostok, poliuretán elasztomerrel ragasztva RELATÍV SÛRÛSÉG :: kb. 560 kg/m3 ANYAGERÕSSÉG
:: 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /12mm (+/- 0,3mm); PRO 14mm (+/- 0,3mm) SZÉLESSÉG :: 1000 /1500mm (+/- 1,5%) SZÍN :: fekete, bézzsel és szürkével vegyítve

HÚZÓSZILÁRDSÁG :: kb. 0,3 MPa > DIN 53571 SZAKADÁSI NYÚLÁS :: kb. 50% > DIN 53571 ENERGIACSÖKKENTÉS :: 8 mm=34% / 10 mm=42% /
12mm=48%; PRO mind. 52% STANDARD DEFORMÁCIÓ :: 8mm=1,3mm / 10mm=1,8mm / 12 mm=2,2mm; PRO max. 2,6mm

Sportec® Soft - a sportcsarnokok alappadlója >

elasztikus
> különféle elasztikus tulajdonságok
> kó labdapattanás
> hangelnyelõ
> megfelelõ padlófûtéshez
> sokféle különbözõ használati mód
> egyenletes elasztikusság
> újrahasznosított gumi
> vízálló

A válogatott szivacsgumi szemcsék és újrahasznosított gumirostok poliuretán elasztomerrel ra-

gasztva a Sportec® Softot és a Sportec® Pro-t kiváló elasztikus alappá teszik a pontelasztikus

padlók alá sportcsarnokokban.

A Sportec® Pro (a 14 mm-es Sportec® Soft változataként) megfelel a DIN 18032 szabvány 2.

részének.

lakkozás

alapozó

pórustömítõ

súlyelosztó üvegszövet háló

Sportec® PRO (14 mm)
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a sportcélú linóleum padlókon, amelyek Sportec® Lino párnázott alappal rendelkeznek, az Öné

lesz a kényelem. A nagyteljesítményû elasztikus alapanyagot a Forbo flooringgal együttmûködésben alakítottuk ki, beltéri padlórends-

zereknél történõ használatra, amelyek tornatermi jellegû létesítményeknél, bölcsõdéknél és óvodáknál találhatók. A termék speciális

PU elasztomer ragasztott zártcellás gumi, amely természetes, párnázott védelmet nyújt mind a fiatal, mind pedig az idõsebb játéko-

soknak. 

A Sportec® LINO, a KRAIBURG Relastec termékportfoliójának legújabb tagja a speciális padlótermékek között. Védi a sportolók ízüle-

teit és szalagjait, és lehetõvé teszi, hogy a gyermekek úgy játsszanak, hogy ne féljenek a sérülésektõl. Természetesen a Sportec® Lino

emellett kiváló padló alatti fedõréteg a gyermekek tornatermi létesítményeiben.

LINO

:: elastikschichten :: indoor :: LINO



ALAPANYAG :: finom újrahasznosított cellás kaucsuk, poliuretánnal ragasztva RELATÍV SÛRÛSÉG :: kb. 600 kg/m3 ANYAGERÕSSÉG :: 6 mm (+/- 0,3 mm)

SZÉLESSÉG :: 1250mm (+/- 1,5%) HOSSZ :: 20000mm (+/- 1,5%) SZÍN :: antracitszürke HÚZÓSZILÁRDSÁG :: kb. 0,4MPa > DIN 53571 SZAKADÁSI
NYÚLÁS ::ca.70%>DIN53571 HASZNÁLATI HÕMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY :: -30°C között +80°C HÕÁTADÁSI KOEFFICIENS :: 0,06m2 K /W > ISO 8302
FÖLDELÉSI ELLENÁLLÁS :: 12000MOhm > DIN 54345 T6

Sportec® Lino - ideális elasztikus réteg a sportcélú linóleum padlók alá >

pont-elasztikus
> a rugalmasság véd a sérülések ellen
> speciálisan sportcélú linóleum padlók alá kifejlesztve
> kiváló minõségû elasztikus alapanyag
> ideális bölcsõdékhez, óvodákhoz és tornatermi létesítményekhez 
> könnyû telepítés
> széleskörû alkalmazhatóság

A Sportec® Lino optimális teljesítményt nyújt egy sor alkalmazási területen. Kipróbált alapanya-

gokból készült, és természetes, párnázott alapja kiváló technikai tulajdonságokkal rendelkezik.

Strapabíró és könnyû lefektetni. A Sportec® Lino-t külön a tornatermi padlórendszerekhez fej-

lesztették ki.

MARMOLEUM-ELASTIC PADLÓRENDSZER >

márványozott linóleum

ragasztóanyag

Sportec® LINO (6 mm)
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verhetetlen. A Sportec® Team Eco kiváló gyeptégla-alap különbözõ fajtájú gyeptéglák alá. Kész

tekercs formájában alternatív megoldást jelent a hagyományos elasztikus és szemcsés alapok helyett, vízbázisú és feltöltött gyepté-

glákkal. A Team Eco strapabíró, jó teherbírású és egyszerû: lazán lefektethetõ a gyeptégla-rendszerek alá, így a gyeptéglák könnyen

cserélhetõk. Speciálisan kifejlesztett formula, amely megfelel az összes DIN követelménynek a feszültségrelaxáció, a labdapattanás,

a vízelvezetési képesség és a környezet-kompatibilitás szempontjából (lásd a 2002. júniusi DIN V 18035 elõírást).

A gumiszemcsék és PU hab speciális kombinációja miatt a Sportec® Team Eco talaj innovatív alap a mesterséges gyeptéglák alá. Jó

vízáteresztés esetén elegendõ nedvességet tart vissza a rendszerben, és védi a gyeptéglát a túl gyors kiszáradástól. Legyen a sport fut-

ball, gyephoki vagy tenisz, az erõfeszítés meghozza a gyümölcsét.

TEAM ECO

:: elastikschichten :: outdoor :: TEAM ECO



ALAPANYAG :: újrahasznosított (nem autó) gumi és poliuretán hab speciális keveréke, poliuretánnal ragasztva RELATÍV SÛRÛSÉG :: kb. 700kg/m3 VASTAGSÁG
:: 7 / 8 / 10 / 12 / 15 mm (+/- 0,3 mm) HOSSZ :: 10 mm=31 m / 12 mm=26 m (+/- 1,5 mm, igény esetén más hosszúság is) SZÉLESSÉG:: 1500 mm (+/-
1,5%) SZÍN :: többszínû HÚZÓSZILÁRDSÁG:: kb. 0,4MPa > DIN 53571 SZAKADÁSI NYÚLÁS :: kb. 80% > DIN 53571

A Sportec® Tem Eco lefektethetõ vízbázisú mesterséges gyeptégla alá >

strapabíró
> hosszú ideig használható
> egyszerû telepíteni és cserélni
> lazán fektetett
> vízáteresztõ
> vízvisszatartó

A szerkezet, amely speciális gumikeverékbõl készül, elegendõ vizet tart vissza a rendszerben, így

a gyeptégla nem szárad ki túl hamar. A finom szemcseszerkezet jó labdavisszapattanást ered-

ményez, energiaelnyelése kiváló, és jó a vízelvezetése. 

Speciálisan kifejlesztett formulája kielégít minden DIN szabványt a feszültségrelaxáció, a labda-

pattanás, a vízelvezetési képesség és a környezet-kompatibilitás szempontjából (lásd a 2002. jú-

niusi DIN V 18035 elõírást).

mesterséges gyeptégla (vízbázisú vagy feltöltött)

Sportec® TEAM ECO (10 mm)

11



belül. Ezek a speciális gumi fûtõszõnyegek az elektromosan fûtött sportpályákhoz kiváló játékkörülményeket bizto-

sítanak minden hõmérsékletnél. Az elasztikus szõnyegek védik és szigetelik a fûtött gyeptéglát, minimális energiafelhasználást és ki-

váló játékkörülményeket teremtve még a leghidegebb télben is (sikeresen használták már -25°C-os hõmérséklet mellett is). A pálya-

fûtõ rendszer "intelligens" hõmérséklet-szabályozással rendelkezik, amely figyelemmel kíséri a talaj hõmérsékletét és szabályozza a

hõleadást, így a hõmérsékletet pont a kívánt szinten tudja tartani, így drasztikusan csökkenti az energiaköltséget. A rendszer fenntar-

tási költsége különösen alacsony. 

A rugalmas, elektromos fûtõszõnyegeken alapuló szabadalmaztatott rendszert a németországi Zirndorfban található Greentherm®

GmbH fejlesztette ki, és telepítette közösen a németországi Gunzenhausenben található Baader Konzept GmbH vállalattal és a KRAI-

BURG Relastec GmbH-val. Az új rendszer elnyerte a profik bizalmát: a német elsõ osztályú focicsapat, az FC Köln az új technológiával

szerelte fel új stadionját, a RheinEnergieStadium Kölnt (a 2006-os Futball világbajnokság színhelyét). Az FC Nürnberg szintén telepí-

tette a rendszert "A" osztályú edzõpályájára Valznerweiherbe. Az SV Burghausen stadionjában szintén ezt a rendszert használják hoss-

zabb ideje, kiváló eredménnyel.

Technikai adatok: kérésre hozzáférhetõek.

RASENHEIZSYSTEM

RheinEnergieStadium Köln (a 2006-os Futball világbajnokság színhelye) – Sport-gyeptégla fûtési rendszerek

:: elastikschichten :: outdoor :: RASENHEIZSYSTEM



a kiváló teljesítmény minden formája itt kezdõdik: a stabil talajon. Az

utolsó pillanatokban minden várakozás ide összpontosul: Sportec® Sprint. Ez az elasztikus altalaj keménységet és megbízhatóságot

nyújt az atlétikai futó-vagy melegítõpályán, a streetballban és egyéb, többfunkciójú szabadtéri pályán. 

A Sportec® Sprint bizonyít a hatékony és gyors telepítés során, szabadon van, csupán a kerületi részek rögzítettek. A kínált felületi

alapozás, amely poliuretánból készült EPDM szemcsékkel a Sportec® Sprintet ellenállóvá teszi az olyan terheléssel szemben mint a

szögek, az UV fény és a szélsõséges idõjárási viszonyok.

A speciális megerõsítõ réteg garantálja a formastabilitást és hosszú ideig képes stabilizálni a hivatásos atléták és amatõr sportolók

mozdulatait. A Sportec® Sprint ellenáll strapabíró, nem keményedik meg és nem törik meg.
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SPRINT

ALAPANYAG :: speciális gumiszemcsék poliuretán elasztomerrel ragasztva RELATÍV SÛRÛSÉG :: ca.1050 kg/m3 ANYAGERÕSSÉG :: 10 mm (+/- 0,6 mm)
HOSSZ :: 6 m (+/- 1,5%, igény esetén más hosszúság is) SZÉLESSÉG:: 1250 / 1500 mm (+/- 1,5%) SZÍN :: többszínû TERHELÉSI KEMÉNYSÉG :: kb.
3MPa > DIN 53577 HÚZÓSZILÁRDSÁG :: kb. 0,8N/mm2 > DIN 53571 SZAKADÁSI NYÚLÁS:: kb. 125%>DIN53571HÕMÉRSÉKLET STABILITÁS ::
-30°C bis +120°C

PU réteg EPDM szemcsékkel

pórustömítõ

középsõ réteg a dimenzió-stabilitás miatt

Sportec® SPRINT (10 mm)



hightech a kikapcsolódásért és fitnesszért. Testedzés kompromisszumok nélkül. Erõfeszítés, amely ered-

ményt hoz - az egyik legjobb tevékenység segítségével, a sporttal. Ez olyan padlót igényel, amely a személyes fitness edzéshez fennt-

artja, megóvja és megteremti a kellemes hangulatot. Ilyen módon a teljesítmény korlátainak legyõzése és a testedzés szilárd alapo-

kon nyugszik.

A Sportec® Color és a Sportec® PurColor finom, újrahasznosított gumiszemcsékbõl és EPDM színes szemcsékbõl áll, poliuretán elasz-

tomerrel. Csupán egy komponens segítségével teljesen high-tech burkolatot nyer, bármi is legyen az elvárás - nincs szükség kompli-

kált, szendvicsszerû burkolatokra. Így a Sportec® Color és a Sportec® PurColor lefektetése könnyû és olcsó.

COLOR / purCOLOR

:: sportbodenbel ge :: basic :: COLOR /purCOLOR



ALAPANYAG :: finom, újrahasznosított gumiszemcsék poliuretán elasztomerrel és EPDM színes szemcsékkel, poliuretán elasztomerrel ragasztva RELATÍV SÛRÛ-
SÉG :: kb. 1050kg/m3 ANYAGERÕSSÉG :: 5 / 6 / 8 / 10 /12mm (+/- 0,3mm) SZÉLESSÉG :: 1500mm (+/- 1,5%) SZÍN :: fekete-kék, -vörös, -zöld, -szürke,
-citromsárga, -narancssárga, kék/szürke; purColor: szürke-fekete, kék-fekete, vörös-fekete HÚZÓSZILÁRDSÁG :: kb. 1,5MPa > DIN 53571 TERHELÉSI KEMÉ-
NYSÉG :: kb. 4MPa bei 5mm Stärke > DIN 53577 SZAKADÁSI NYÚLÁS :: kb. 90% > DIN 53571 NYOMÁSI DEFORMÁCIÓS MODUL :: max. 200mm3 >
DIN 53516 KEMÉNYSÉG :: ca. 60 (+/- 5) Shore A > DIN 53505 DVR :: ca.15% > DIN 53517 TÛZVÉDELMI BESOROLÁS :: COLOR: B 2 > DIN 4102

Sportec® Color - Fellner Fizikoterápiás terem Oberndorfban, Ausztriában >

A Sportec® padlók különösen beválnak a fitness centerek, kiállítóterületek, vásárok, jégpályák,

golfpályák, fedett gyalogos utcák és irodák belsõ tereiben.

Sportec® Color - Sportcentrum Essenben, Németországban >

multifunkciós
> nagy ütésállóság
> szög- és csúszásállóság
> nedvességtûrõ és vízálló
> gyors és könnyû telepítés
> sokféle színvariáció
> hangszigetelõ
> strapabíró
> könnyû karbantartani
> megfelel padlófûtéshez

Sportec® COLOR termékszínek >

A fekete gumiszemcsék nagynyomású keveréke kibírja a maximális terhelést is. A karbantartás

és tisztítás megkönnyítése kedvéért a felületet érdemes PU tömítõvel kezelni használatbavétel

elõtt.

Sportec® purCOLOR termékszínek >

Mind a Sportec® Color, mind pedig a Sportec® PurColor alkalmas irodákba is, ahol segítségük-

kel barátságos környezet alakítható ki.
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csak színesen! A két változat, a Color és a purColor könnyen kombinálható kétféle egy-

máshoz illõ színtónus használatával, lehetõséget teremtve a sokszínûségre és az egyedi megjelenésre a fitnesz stúdiókban, erõsport-

edzõtermekben és tornatermekben.

mix itCOLOR

purCOLOR

bézs sárga zöld narancs vörös kék szürke



csak játékosan! A Sportec® Puzzle padló könnyen lerakható. A Sportec® Color és

a Sportec® purColor kipróbált anyagkeveréke puzzle formájában könnyen kezelhetõ, és ideális megoldás kisebb alapterületû helyisé-

gek számára. A 9 mm-es puzzle szõnyegeket még ragasztani sem kell. Így a kikapcsolódás a fitnesztermekben és hobbihelyiségekben

már a padlónál elkezdõdik, a csúszásmentes high-tech felületeknél, amelyek egyszerûek, mégis nagyszerûek.
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ALAPANYAG :: finom, újrahasznosított alapanyagú gumiszemcsék és EPDM színes szemcsék, poliuretánnal ragasztva RELATÍV SÛRÛSÉG :: kb.1050 kg/m3

VASTAGSÁG :: 9 mm (+/- 0,3 mm) A SZÕNYEGEK MÉRETE :: 148,5 x 99,8 mm SZÍN :: fekete-kék, -vörös, -zöld, -szürke, -citromsárga, -narancssárga,
kék/szürke; purColor: szürke-fekete, kék-fekete, vörös-fekete HÚZÓSZILÁRDSÁG :: kb. 1,5MPa > DIN 53571 TERHELÉSI KEMÉNYSÉG :: COLOR: ca. 4MPa
bei 6mm erõsségnél > DIN 53577 SZAKADÁSI NYÚLÁS :: kb. 90%; purCOLOR: kb. 120% > DIN 53571 KOPÁS ::max. 200 mm3 purColor: kb. 450 mm3
> DIN 53516 KEMÉNYSÉG :: kb. 60 (+/- 5) Shore A > DIN 53505 DVR :: COLOR: ca.15% > DIN 53517 TÛZVÉDELMI BESOROLÁS :: purCOLOR: B2
(Standard, B1 igény szerint ) > DIN 4102, Teil 14 KEREKESSZÉKKEL VALÓ HASZNÁLATRA :: állandó használatra, > DIN EN 1307: 1997-06

COLOR/purCOLOR PUZZLE



egyszerû és strapabíró, elasztikus padló fitnesz és erõsport-stúdiókba, vagy gyalogos közlekedéshez jég-

pályákhoz vagy golfpályákhoz. A Sportec® SSB Compact padlója szilárd gumiból van, amelyet kiváló minõségû gumikeverékekbõl és

egy plusz színes gumi rétegbõl vulkanizáltak, és amely megfelel a B1 tûzvédelmi osztálynak a DIN 4102-es szabványa szerint. 

Kevés olyan talaj van, amely annyira univerzális és strapabíró, mint a Sportec® SSB Compact padló: szögálló és csúszásgátló, általá-

nos védelmet biztosít az alappadlók számára a terhelés és az ütések ellen. Érezze a javuló minõséget, évrõl évre.

SSB compact

:: sportbodenbel ge :: special :: SSB compact



ALAPANYAG :: az alsó réteg poliuretánnal ragasztott gumiszemcsékbõl készült, felsõ kidolgozott réteggel / a fedõréteg új gumi (NB/SBR) FELÜLET SÚLYA :: kb.
20kg/Platte, kb. 15kg/m2 VASTAGSÁG :: 17mm (+/- 1mm) SZÉLESSÉG :: 800mm (+/- 2mm) HOSSZ :: 1650mm (+/- 2mm) SZÍN:: zöld (igény esetén
vörös, kék, vagy fekete is) PEREMTELJESÍTMÉNY :: 90° KEMÉNYSÉG :: kb. 65 Shore A > DIN 53505 TÛZVÉDELMI BESOROLÁS :: B1 > DIN 4102

A Sportec® SSB Compact vörös színben, egy sportközpontban >

erõs
> Csúszásgátló és szögálló
> Kibírja a szélsõséges terhelést is
> plusz járófelület színes gumiból

Sportec® SSB Compact - felület nyomott profillal (az alsó réteg sima) >

A Sportec® SSB Compact zöld, vörös, kék és fekete színekben kapható.
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az igazi "mindenes". A Sportec® Concept padlófelület ideális minden

olyan padló számára, amely nagy igénybevételnek van kitéve. Kiváló rugalmassága és strapabírása a tornatermekben, rehabilitációs

klinikákon, bölcsõdékben, óvodákban és beltéri játszótereken sikeres alapot jelent mindenféle tevékenység számára.

A Sportec® Concept elasztomerikus padlófelületen puha a lépés, és csökkenti a lépésbõl fakadó hangrezonanciát. Könnyû feldolgoz-

ni és telepíteni, valamint könnyû tisztítani is, és vízálló. A Sportec® Concept 7 mm vastag, és 1,25 m széles és 10 m hosszú tekercs

formában szállítjuk.

CONCEPT

:: sportbodenbel ge :: special :: CONCEPT



ALAPANYAG :: az alsó réteg poliuretánnal ragasztott gumiszemcsékbõl készült, felsõ kidolgozott réteggel / a fedõréteg új gumi (NB/SBR) FELÜLET SÚLYA :: kb.
7 kg/m2 VASTAGSÁG :: 7mm (+/- 1mm) SZÉLESSÉG :: 1250mm (+/- 2mm) HOSSZ :: 10000mm (+/- 0,5%) PEREMTELJESÍTMÉNY :: 90° SZÍN :: kék,
vörös, zöld HÚZÓSZILÁRDSÁG :: kb. 1,9N/mm2 > DIN 53571 SZAKADÁSI NYÚLÁS:: kb. 105% > DIN 53571 KEMÉNYSÉG :: kb. 85 Shore A TÛZVÉDELMI
BESOROLÁS :: B1 > DIN 4102

megbízható
> sokféle alkalmazás
> könnyû tisztítás
> vízálló
> kiválóan szigeteli a lépészajt
> környezetbarát, újrahasznosított anyagból készül

A Sportec® Concept felülete, a Sportec® SSB-hez hasonlóan szûz elasztomerbõl készül, amely

megfelel a szigorú DIN 4102 B1-es tûzállósági szabványnak. A Sportec® SSB-tõl eltérõen a

Concept puha felülettel és párnázott aljjal rendelkezik: ez a Sportec® Standard. A kombinált

rendszer ideális talaj a sporttevékenységre természetes körülmények között.
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nincs kompromisszum, mikor a biztonságról van szó - a lö-

vés elõtt, alatt és után. A Sportec® SSB 30-cal a veszélyes padlóról visszapattanó vagy padlón gellert kapó lövedékek kiküszöbölhe-

tõk. Mivel a lõtéren a biztonság növeli a mesterlövész koncentrációját és teljesítményét.

A szilárd gumin kívül a Sportec® SSB 30 egy plusz felületet is tartalmaz, amely színezett gumiból készül. A teszteredmények azt mu-

tatják, hogy a padló kiválóan alkalmas lõterekhez, és maximális teherbírású. Nagy súlyával a felületet rögzítés nélkül kell lefektetni,

hogy könnyen cserélhetõ legyen. Ráadásul a Sportec® SSB 30 hõszigetelõ, elasztikus, és elnyelõ, és a puskapornyomok könnyen el-

távolíthatók.

SSB 30

:: sicherheitsbel ge f r schie anlagen :: SSB 30



ALAPANYAG ::tömör gumi, kiváló minõségû kaucsuk-keverékbõl vulkanizálva, plusz színezett gumi felsõréteggel (NB/SBR)  FELÜLET SÚLYA :: kb. 22kg/ Platte, ca.
29kg/m2 ERÕSSÉG :: 30,5mm (+/- 1,5mm) SZÉLESSÉG :: 750mm (+/- 0,5%) HOSSZ :: 1000mm (+/- 0,5% ) SZÍN :: zöld (igény esetén vörös, kék, va-
gy fekete is)  PEREMTELJESÍTMÉNY :: +/- 2mm KEMÉNYSÉG :: kb. 60 Shore A TÛZVÉDELMI BESOROLÁS :: B1 > DIN 4102

A Sportec® SSB 30 a németországi Bayreuthban, a Bundesgrenzschutz lõterén

biztonságos
> védelem a visszapattanó és gellert kapó lövedékek ellen

> elasztikus és elnyelõ

> hõszigetelõ

> könnyen tisztítható

> a tanúsítványt a Beschussamt Ulm adta ki (Nr. 6600-15)

referenciák 
> Golden Eagle lõtér, Egyesült Arab Emirátusok

> Erõmû biztonsági területe, Sellafield, Egyesült Királyság

> Kreml lõtere, Moszkva, Oroszország

> Az Egyesült Államok DPW bázisa, Schweinfurt, Németország

> Rendõrkapitányság, Bruchsal, Németország

A Sportec® SSB 30 zöld, vörös, kék és fekete színekben kapható
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golyóállóés tömör, az EUROFLEX shooting puha padlóborítása megelõzi a veszélyes visszapattanó és gel-

lert kapó lövedékeket a lõterek belsõ területén. Ellenáll még a legerõsebb lövedékeknek is, és elnyeli õket, csupán kisebb felületi kar-

colások maradnak a golyók ütései nyomán. A poliuretánnal ragasztott gumiszemcsékbõl álló lapok és az önterülõ PU alapozó két má-

sik komponensének elegye képezi az EUROFLEX shooting innovatív technológiáját.

EUROFLEX shooting

:: sicherheitsbel ge f r schie anlagen :: EUROFLEX shooting



ALAPANYAG :: aljzat: PU-val ragasztott gumiszemcsékbõl álló lapok; felsõ réteg: két komponensû önterülõ PU alapozó FELÜLET SÚLYA :: kb. 24kg/m2 FELÜLET
ALAPOZÁSA :: kb. 2,5 kg/m2 ERÕSSÉG :: 40mm (+/- 3mm) SZÉLESSÉG :: 500mm (+/- 3mm) HOSSZ :: 500 /1000mm (+/- 3mm) ZAJSZIGETELÉS ::

³Lw=47dB 40mm-nél (Ö-Norm S5101) az aljzatnál

erõs
> védelem a visszapattanó és gellert kapó lövedékek ellen
> többrétegû
> puha
> sokféle színárnyalatban kapható
> az EUROFLEX shootingot a Beschussamt Wien tesztelte (Nr. Zl: 0237 a/G-BAW-00) 
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lövésálló Az EUROFLEX gumi védõlapok falakra és mennyezetre különösen alkalmasak a belsõ és külsõ te-

rületek felszerelésére a lõtereken. A veszélyes visszapattanó és gellert kapó lövedékek kiküszöbölhetõek, és a gumilapok elnyelik a lö-

vedékeket, csupán apró felszíni sérülések maradnak.

Az újrahasznosított autógumiból készült szemcsék és poliuretán keveréke az EUROFLEX G-t ideális kiegészítõjévé teszi mind a Sportec®

SSB 30, mind pedig az EUROFLEX shooting talajoknak a lövészállások többi területén. Íme a "mindenes" megközelítés a sport és a

profi mesterlövészek maximális biztonsága érdekében. A telepítést fa támasztókeret segítségével kell végezni.

EUROFLEX G

:: EUROFLEX G

A lövési biztonságot a Beschussamt Ulm (DSM 98 222) által elvégzett teszt tanúsítja)

ALAPANYAG :: újrahasznosított autógumi-szemcse és 10% poliuretán ragasztóágens  FELÜLET SÚLYA :: ca. 24 kg/m2 RELATÍV SÛRÛSÉG :: kb. 720 kg/m3

ERÕSSÉG :: 40mm (+/- 3mm) SZÉLESSÉG :: 500mm (+/- 3mm) HOSSZ :: 500 /1000mm (+/- 3mm) SZÍN :: vörös (igény szerint fekete és zöld szín-
ben is kapható) ZAJSZIGETELÉS :: ³Lw=47dB bei 40mm > Ö-szabvány S5101 KOPÁSÁLLÓSÁG :: ca. rV5,9 > DIN 18035, 6.rész ZAJELNYELÉS :: Ing.
Müller tesztjelentése > DIN 52215 TÛZVÉDELMI BESOROLÁS :: B2 > DIN 51960
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