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Zastosowanie Podkład pod sztuczn ą traw ę

Tworzywo Granulat gumowy połączony spoiwem poliuretanowym techniką MDI

Struktura Granulatu grubo mielony

Gęsto ść kg/m³     DIN EN ISO 845 650 kg/m ³ 

Wymiary Rolki: szerokość standard 1,05m; 1,25m; 2,10m; długość na Ŝyczenie

Tolerancje wymiarów DIN 7715-5 ±1,5%

Grubo ści (mm) 8, 10, 12 i 15 mm; inne za Ŝądanie 

Grubo ść próby   DIN 53534 10 mm

Wytrzymało ść na rozci ąganie DIN EN ISO 1798 0,36 MPa

Wydłu Ŝenie przy zerwaniu DIN EN ISO 1798 48%

Przepuszczalno ść wody DIN V 18035-6 0,692 cm/s

Norma nieszkodliwo ści dla środowiska naturalnego spełniona
DIN V 18035-7

Amortyzacja wstrz ąsów przy 23 ºC (DIN V 18032-2) 31% przy 10 mm (tylko dla maty)
Amortyzacja wstrz ąsów przy 23 ºC (DIN EN 14904) 27% przy 10 mm (tylko dla maty)

Spełnienie oczekiwanych paramatrów (załoŜen) powinno odnosić się  
do gotowego całkowitego systemu (boiska)

Odkształcenie pionowe DIN EN 14904 1,27 mm
Spełnienie oczekiwanych załoŜen powinno odnosić się do gotowego 
całkowitego systemu (boiska)

NapręŜenia ściskaj ące przy 10 %  DIN 53421 0,21 MPa  
Współczynnik spr ęŜsto ści wzdłu Ŝnej (moduł Younga; E-Modul) 2,6 MPa (E-Module)  

NapręŜenia ściskaj ące - Właściwo ści odkształce ń  CC25:    527 kPa

DIN EN ISO 3386-2 CC40:  1740 kPa

CC50:  4923 kPa

Wytrzymało ść na zimno -40 oC
Wytrzymało ść na ciepło +110 oC (krótkotrwale)

Klasa materiałów budowlanych  DIN 4102-1 Sekcja 6.2 B2
(Odporno ść na płomienie i ciepło)

Data wydania 01/2009

Czynności o których należy pamiętać przy układaniu maty:  
1) Matę trzeba rozłoŜyć na 48h w stałej temperaturze tak aby guma dopasowala się do warunków zewnętrznych.
2) Mata powinna być rozkładana w odwrotnym kierunku niŜ była zwijana aby uniknąć "wstawania" górnych krawędzi
3) Rolki powinny być układane prostopadle do rolek sztucznej trawy
4) Odległość między jedną rolką a drugą powinna wynosić około 3 cm (2 palce)
5) Szczyty rolek od góry zaklejamy taśmą do klejenia trawy
6) Krawędzie boczne zaklejamy takŜe od góry taśmą do klejenia trawy kawałkiem ok 30 - 50 cm co 3 m

SM-GG1-650 (Shock Pad)
Karta Produktu


