
InfraSPORT 1CS 1  пластова

Основа
Асфалт/Бетон

Полиуретанов /
Епоксиден грунд

Пласт оцветени SBR гранули

Обща дебелина на системата 8+ mm

MultiTWO CS

InfraSPORT 1CS
Настилкa за спортни площадки
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ТЕХНИЧЕСКА
СПЕЦИФИКАЦИЯ

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.

Ръчно полагане - от обучени / сертифицирани 
инсталатори с професионални инструменти и 
техника.

Машинно полагане - посредством специали- 
зирана техника “пейвър” от сертифицирани от 
Инфра Концепт ЕООД апликатори.

Описание на системата
InfraSPORT 1CS представлява водопропусклива 

еднопластова  система, положена ръчно или машинно 
с “пейвър”.  Състои се от полиуретанов или епоксиден 
грунд за адхезия, който се полага върху основата - 
асфалт или бетон и пласт с мин. дебелина 8 mm от 
оцветени SBR гранули и полиуретанов биндер. 
Системата се предлага в 6 цвята - черен, червен, зелен, 
син, жълт и сив.

Инсталация

Поддръжка

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 

Характеристики и предимства

Разливните каучукови настилки са безфугови спортни 
покрития на полиуретанова основа, предвидени за 
външна/вътрешна употреба. Те представляват излята 
върху основа /бетон или асфалт/ хомогенна смес от  
каучукови гранули (SBR) с течен полиуретанов биндер, 
положени ръчно или машинно.                         

                            

Описание на продукта / приложение

Спортни игрища
Атлетически писти
Стрийт фитнес зони
Многофункционални спортни пространства
Пространства около стадиони
Пространства около басейни
                             


