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¬ 9,4 mm (+/- 0,2 mm) kalınlığında olacaktır (EN 428). 

¬ 2 x 20,5-23  mt boyutlarında rulo spor pvc kaplama olacaktır (EN 426). 

¬ Alüminyum partikülleri ile güçlendirilmiş TOPCLEAN X-treme yüzey koruma sistemi sayesinde cila 
gerektirmez, temizlik ve bakım kolaylığı ile çizilme, yıpranma ve lastik izine karşı mukavemet sağlar, su ve 
deterjan kullanımını azaltır. 

¬ Yapısında bulunan dokunmamış fiber glass (cam elyafı) ile boyutsal kararlığı ‹ %0.10 

¬ Yapısında bulunan şok dağıtıcı 3 katmanlı içyapısı sayesinde olağanüstü kalıcı batma direnci ve üstün geri 
toparlanma özelliği sağlar. 

¬ Bakteri üremesine karşı direnç sağlayan SANITIZED işleminden geçirilmiş olacaktır. 

¬ Hücreleştirilmiş akustik köpük tabanı sayesinde  
 Ses aktarımını azaltır 

 Petek dokusu nem sirkülasyonu sağlar 

 En ideal top sekmesi ve şok emme değerine sahiptir 

 Mükemmel düşey deformasyon sağlar 

¬ Fiber glass (cam elyafı) ile güçlendirilmiş, altı sıkıştırılmış PVC köpük tabanlı vinil spor malzemesi 

olacaktır. 

¬ Özel renklendirilmiş ahşap renkleriyle, üç saniye atış çizgisi ve bekleme alanlarında ekstra bir boyama 
işlemine gerek kalmaz. Böylece ahşap ve renkli ahşap geçişlerinde konsantrasyon ve görsel bütünlük 
sağlanır. 

¬ Birim 5.700 g/m2 olacaktır (EN 430). 

¬ Şok emme değeri ≥ 35 % olacaktır (EN 14808). 

¬ Dikey deformasyon değeri ≤ 3 mm olacaktır (EN 14809). 

¬ Kalıcı batma değeri ≤ 0,50 mm olacaktır (EN 1516). 

¬ Sürtünme katsayısı 80 ile 110 arasında olacaktır (EN 13036-4). 

¬ Top sekmesi ≥ 90 % oranında olacaktır (EN 12235). 

¬ Alev yayılması sınıfı Cfl s1 olacaktır (EN 13501-1).  

¬ Isıl geçirgenlik değeri yaklaşık 0,14 m2 K/W olmalıdır. 

¬ Formaldehit içermez (EN 717-1 / EN 7171-2).  

¬ Pentaklorofenol içermez (En 12673). 

¬ Uygulamadan 28 gün sonra ölçümlenen VOC (Uçucu Organik Bileşen) değeri ‹ 100 µg/m3 

¬ %5 geri dönüştürülmüş malzeme içerir. %100 geri dönüşümlüdür. 

¬ GreenLay uygulaması sayesinde, nem problemi olan yerlerde özel döşeme yöntemiyle serbest 

olarak döşenebilir. (Tarkett temsilcisinden konuyla ilgili dökümanı isteyiniz.) 

¬ Üretici firma tarafından ekteki garanti koşulları altında 10 yıl garanti taahhüt edilecektir. 

¬ Üreticinin ISO 9001 QUALITY SISTEM ve ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (ISO 
Kalite ve ISO Çevresel Koruma Sistemlerine Uyum Standartları) sertifikalarını bulunduracaktır. 

¬ CE belgesi bulunacaktır. 

 

 
 

http://tureng.com/search/pentaklorofenol
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¬ Yukarıdaki kalite şartlarına sahip, kapalı spor zeminlerine döşenen PVC zemin kaplama malzemesinin rulo olarak 

temini ve PVC döşenmesine uygun düzlükte olmayan yerlerde zemine akrilik esaslı beton astarı (primer) 
sürülmesinin ardından çimento esaslı- polimer modifiye, hızlı piriz alan, kendiliğinden seviye bulan en az 2 mm. 

kalınlığında self-levelling yapılması, su bazlı akrilik yapıştırıcıyla PVC kaplamanın zemine yapıştırılması, ek 

yerlerinin aynı renk kaynak kordonu ile sıcak kaynak yapılarak birleştirilmesi için her türlü malzeme, işçilik, 
nakliye ve hamaliye, genel giderler ve müteahhit karı dahil 1 m2 spor zemin PVC zemin kaplama malzemesinin 

fiyatıdır. 
 


