DANE TECHNICZNE PROFLOOR EF
Ten samonośny, rozwijany lub rozkładany, przenośny i zapobiegający poślizgnięciu się
system to idealne rozwiązanie podczas organizacji dużych imprez. Przeznaczony jest do
ochrony darni z trawy naturalnej narażonej na ścieranie i duże obciążenie ruchu tysięcy osób
na plenerowych imprezach stadionowych i koncertach. System łączenia paneli posiada
specjalne zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe rozłączenie się elementów.

MATERIAŁ
Wytrzymały kopolimer PP (specyfikacja techniczna materiału na życzenie)
Kopolimer polipropylenu nadający się do przetworzenia i ponownego wykorzystania.
Wyjątkowy materiał wysokiej jakości zapewniający znaczną odporność na uszkodzenia,
wytrzymałość, elastyczność i sprężystość. Zabezpieczony przez zbyt szybkim zużyciem
i utratą koloru.
STABILIZOWANY UV
Tak.
IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA
Badanie NFP92-501 Epiradiateur Test M4. AS/NZS 1530.3-1999 :
Zapalność = 15, Rozprzestrzenianie się ognia = 2, Wydzielanie Ciepła = 2, Emisja Dymu= 4.
Metody powiązane – UL94HB, Horizontal Burning Test; HB(ASTM D 635, D 4894, IEC 707, ISO 1210)

TEMPERATURA PRACY
-10ºC do +50ºC.
ROZMIAR PŁYTY
Przed montażem każda płyta ma 310 mm długości, 88 mm szerokości i 17 mm
wysokości. Daje możliwość stworzenia segmentów o dowolnym rozmiarze.39,6 szt.
złożonych płyt na każdy m2.

WAGA
Około 110 gram na pojedynczą płytę, 4.3 kg na m2.
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PRO-FLOOR® - posadzki i systemy zabezpieczania nawierzchni trawiastych
PRO-TRACK® - przenośne chodniki
PRO-Max® - wytrzymałe platformy i chodniki
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WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA
Statyczny - 30,000kg/m2 na zwartej nawierzchni.
PRZECHOWYWANIE
42m2/m3 w rolkach, 56m2/m3 na płasko
CZYSZCZENIE
Może być zamiatany, szorowany i myty ciśnieniowo. Odporny na działanie większości detergentów
i środków czyszczących.
ZABEZPIECZANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH I BIEŻNI LEKKOATLETYCZNYCH
System Pro-Floor® EF – skutecznie chroni nawierzchnie pokryte naturalną trawą do 7 dni.
Zmniejsza uszkodzenia spowodowane ścieraniem i zużyciem. Chroni przed zabrudzeniem i
zniszczeniem bieżnie lekkoatletyczne.
ODWADNIANIE
System Pro-Floor® EF posiada osłonę chroniącą przed przedostawaniem się wilgoci oraz
uniemożliwiającą przegrzewanie się przy dużym nasłonecznieniu. System Pro-Floor® EF składa się
z wbudowanych szczelin i rowków odprowadzających wodę z powierzchni i ograniczających ryzyko
poślizgnięcia się.

UNIKALNA CYRKULACJA ŚWIATŁA, WODY I POWIETRZA
Przepływ powietrza
System
inteligentnych
zawiasów
Dreny odprowadzające wodę

